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శ్రీపాద సుబహణలశాంస్త్రు చిన్నకథలు 

అయిదో సంపుటం 

శ్ర ఎ ల 

వడొ గింజలు. 
cr? 

పృకాశకులు 

క లాభివర్టనీ పరిషత్తు 

రాజమహేా ౫ దృవర 0 



“వంద తె కూర్చు అగా త. మార్సీ 

ఆన్ని వాక్కుల లూ 

ల్ ౦థక_ర్తపి 

జే డ్ హు,డ్ర, ణం 

సుజనరంజని ముద్రా Car 

“రాజవుపహూంద వరం 
Ww 



ప రు ప్రధాన పోషకులు 

జా న్ బవాద్దరు 

జురి నేటి "శేషగిరి రావు పంతులుగారు 

బి ఎ., బి. ఎల్ 

"కాకినాడ 

కళా పవూర్ల, సాహిత్యస్యమాట్టు 

మహో రాడా శీలశీ శ్రీవికమ దేవవర్మ గారు డి, లిట్ 

జయపురం 



పోషకులు 

మ! రా! శ్రీ) తూములూరి శివరామయ్య పంతులుగారు 

బీ, ఏం, వి, ఎల్, హాళోర్లు అడ్వశేటు "నెల్లూరు 

క వావిళ్ళ వేంక శేళ్వురశా్ర్రిగారు 

(పొపయిటరు ; వావిళ్ళ రామస్వామి శా స్తులు 

ఆండ్ సన్సు మదరొసు 

హ్ష్ ద్వారంపూడి రానూా రెడ్డి గారు 

భూస్వాములు అనపర్తి 

౫  వడిద వేంకటరావు పంతులుగారు 

ఘా స్వాములు రామచందఫురం 

9. ద్వారంపూడి వేంకట రెడ్డిగారు 
భూ స్వాములు ఆొనపరి 

న బెజవాడ రామ చంద్రా రెడ్డిగారు 

వీ ఏం, సిబిఇం భ్యూసాములు బుచ్చి రెజ్తిపా లెం 

, "ేబాల పట్టాభిరామా రెడ్డిగారు 

జనోూందారు నెలూరు 

3. వుష్పల (శ్రీరామమూ రిగారు 
మిల్లు ఓనరు అన -కాపలి 

= Ty ణా సే సబ్బెళ్ళ పద్దయ్యగారు 

కొఏకువురు 

,  శరి చిన చేంఠటచెడిగారు 
Wy G 

ర౦ంశాన్ 

శ్ చి నారాయణమూ క్రిగారు 
తణుకు 



నుహో రాజ పోషకులు 

రోష రులు 

“నిందవలన జనులలో నుడు నిజమగు లోటు వెల్లడి యగును, 

న్లుతవలన నది కస్పంబడును. కనుక ఫందించువారు హితు అనియు, 

నూరించువా గహితు లలియు నాయొాశయము, మజియును దూషణ 

భూషణవచనములను బెడశెవి; టెటి కర్తవ్యము లని ఫౌవించు 

కార్యములను జేంయయచుం కుట నాన్వఖావము”” 

“నడ్లగింజలు” ఆనే యీవు స్తకం ఆచ్చువేయించుకో డా 

కావలసిన (దవ్యం పంపించి, కృతేజ్ఞ త నిన్నవించుకుంటూ నేను 

జాబు రాయగా జయపురాధీశ్యరులు (శ్రీ (శ్రీ(శ్రీ (శీవ్మిక్రమ దేవవర్శ్మ 

మహా రాజులుంగారు జవాబుగా రానీన మాట లివి. 

ఏమంత కష్ట మెనవీ యివీ? ఎవరు చెప్ప లేనివీ? 

నిజమే; కాని చెప్పి? వురి ఆచరించి చూపించడం? 

ఇది కోటి కే వొక్కారికో మామే సాధ్యపడుతు౦ది* 

“సత్వానురూ పా సర్వస్య శ్రద్ధా” అని కదా గీత? 

మహారొజులుం గారు వ్యావహారిక భౌ వావిముఖులు, అయినా, 

నావ్యావవోరిక రచన (శ్రీఐ'రి జె "దార్యానికి (వతిబంధకం కాలేక 

పోయింది. 

నలా నార లో వవోరాజులుంగారిని నేను విమర్శించి 

వున్నాను, 

త్రీవంగానే విమర్శించి వున్నాను, 

ఆయినా, అది కూడా (శ్రీవారి మనస్సును కలత వెట్టలేక 

పోయింది. 

క,క సదు మనోరాజులుం గాను నూరాజనుహీంద నరంలో పడి 



శ్రీపాద సు టె హ్మణ్యశ్యాస్ర్రే చిన్నకి ధలు 

"కొని “చాల్చాలు, వూరుకో యాపొటికీ, దరిద్రపు అంగ్యా 

గడా నువ్వూయింకౌ చూస్తా శమోయ్?” అని ఆత 

జవాన్లమిదికి శం చటుశొడు -ఠాణోదారు. 

“నీ మూలాన మాక్కూ-డా మాట వస్తోంది, మంచివా, 

రా రావయ్యా” అంటూ జవాన్లు శంకరష్పృ రెక్కలు పట్టుకున్నా 

“నేను డబ్బుకోనం రాలేదు” అని శం" రప్ప మళ్ళీ రే 

ఇప్పబోయాడు; శాం “డబ్బక్యానేకపోతే మరి యీ వేషాల 

యేమిటి? వీధిలోకి పడగంటక, యింకా చూస్తాలేమిటో:న్ 

అని శాణేదారు జశాన్లమిద క ళ్ళిర చేశాడు. 

-రొాతోదారు తొ ౦దర పెట్టడమూ, సర్వాధికారి ఆయిన దిఐ 

యిదేమోి గమనించక పోవడమూ --ా దీంతో డవాన్లకి షొ 

దిలాసా వచ్చింది. వెంటనే వాళ్ళు పొడిని పట్టుకుర ళంకరష 

వీధిలోకి లాక్కు-పోయారు, 

ఆయినా లోపలికి రావాల) శంకొరప్ప గింజాకోడం మానలే' 

రి అవశంతో ఆతనొకొొ_క్క_ వూపు వూవీనప్పుకు తేషు 

లేక, జవాన్లు ముందుకీ అెనక్కీ. వొక్కొకటావూస పూరీ: 
సాగారు. 

ఇదంతా తెలుసుకోడానికి ఆప్పటికి తెరిపయి ది దివా సీకి, 

చేతిలో వున్న కాగితం పక్కన వుంచి, మరో కెగితం అ 

కుంటూ ““రెకుమిటా అల్లరి?” ఆని నిదానంగా అడిగాడతను 

“ఎవరో పిచ్చి(బాహ్మదు మహాప్రభూ! ఏలినవారి దర్శన 

కొ వాలని నానా ఆల్లరీ చేస్తు న్నాడండి”” 

““ఒకరూపాయ చేతిలో పెట్టి పొమ్మనలేకపోయావుటయ్యా? 

కడ బ్బక్క-రేదుటండి,”' 



వదడగి౦జలు 

“నుళీేం కావాలిట” 

“ఇప్ప లేదండి,” 

“ఆడిగావా నువ్వు? 

“లే_స్ ౦? 

చేతులు నలుపుకుంటూ యిలా నని కాడు -శాగోదారు, 

వీధిలో జవాన్ల కట్టుళ్ళలో వుండి, యిదంతా వింటూ నేవున్న 

శంకరప్ప ““వ్రెక్క_తీణం మాట్లాడ్డంళప్ప మళేమి అక్ష్మ-ల్రేదని 

చెప్పవయ్యా” అని కేకేశాడు. 

“చెప్పవయ్యా?” అని పళ్లు బిగించి, పెదవులుమాతం కదువుతూ 

శంకరప్పమాద నిప్వలు కురిపేశాను -ఠాణేదారు. ఆ యేకవచన 

(పయోగం, గుండేల్లో క సుక్కు న (కెజారు గుచ్చుకున్నంత భాధ 

పెట్టిందతే నికి* 

ఏకవచన[పయోగం ఆంశే నౌకరీలో నుండే వారి నాలుక 

యెంతయినా నేర్పు చూపించగలదు; కాని చెవులుమా(త్రం వోర్చు 

కనపరచ లేవు. 

“ఒక అంగ్నాస్త్రప గుడ్డ కట్టుకుని, మరొక ఆంగ్నాస్త్రపు గుడ్డ 

కప్పుకుని దరి|దం వోనుకుంటూరా” 

“ఆయితే? 

“పిచ్చి బావ్మాడు మహా పభో!”” 

“బేడ్ లున్నాయా?” 

“లే వండి.” 

“గుడ్డలు మానీ చిరిగీ వున్నాయా?” 
“లె వంది 

“చింపిరి తలా?” 



శ్రిసా ఇక సు దైవ వహ్మణ్యశ్యాస్త్రు నిన్నక థలు 

“శాదండి”' 

“మరీ నీ ఆగడం అంతా యొందుకోయ్ అన్నట్టు, మొగం 

వ౦దుకుని, సులోచనాఅ నుంచి కొంచెం చురు గా చూ స్తూవుండ గా 

చేను క" ర్యార్ధిని గాని, పిద్చివాగ్డ కౌను మహా(పభూ!”' ఆని 

శంక రప్ప గట్టిగా "Wes, 

రాణోదారు గుండెలు కొట్రుకు న్నాయి, కోని కళ్ళు శంక్రస్స 

మిద మళ్ళీ నిప్పులు శ క్కౌయి. 

చికిలిక భు కౌగితంమిదికితిప్పుకు ని “యెదటికిరప్పించు” అన్నాడు 

దివాస్టీ, 

కంఠం నెక్కు_కుపోయి ఛాశోదారుకి మాట రాలేదు. చూపులు 

మాత్రం వీధిశేసీ మళ్ళాయి. ఆ _యింగితం కపెట్లి, జవాన్ల, 

శంకరప్పని తెచ్చి దిగానీ యెదట విడిచిపెట్టారు" 

ల. 

దినా "ని యెొగాదిగా దుశాడు. ఉన్మాద లక్షణాలు కనపడగ పోవ 

డమే కాదు, శంకరస్స మొగంమోద (బవ్మా తేజును వెలిగిపోతో ౦ది. 

ముదట దివా స్తీ వళ్ళు బిగ జగ లాడపోంరూయి? కాస తరవాత 

అంతలో ఆధికార దర్భం పొంగి మనస్సు బిరునెక్కి- పోయింది, 

దాంతో కొరకొగ లాడుతూ “యెనరయ్యా మారూ!?” అని 

(పళ్ని౦చాడుః 

“మా యింటి పేరు గంగిరాలవారు. నాపపీేగు శంకరప్పృ. నేను 

కణుకునూం చి వచ్చానండి”' 

“ఏమిటీ పం” 



a ళు క్ 
స ల! స అ) గ్లో త) 

{0 

“మహా రాజులుంగారి దర్శనం చేసుకుందామని వచ్చానండి”' 

దివా[ కళ్ళు చిమచిమలాడిపోయా యి, పెదవులు అ సయనత్నీంగా 

కదిలాయి? “ఏమిటీ? ఈ వేషంతో శే?” అ నేమాటలు నాలుక చివర 

నుంచి గభిమని జారిపోయాయి. 

“చిత్తం చిత్తం, ఒకవిద్యలో నేను చక్రవర్తిని, విదగ్ప త్త వున్న 

ఆని సాగీనలాడునూ శంక రవ cyt చోట వేష) అకా రెదండ 

బదులు చెప్పాడు. 

“ప విద్యలో న్రీ చక్రవర్థి"(ం”” 

“చదరంగంలో” 

దివానీ సీతారం చేశాడు, అతు వెంగంపోూద వెటకౌగం 

పొటమరించి వుండి, 

పరోక్షం మాట మే మయినా, (సత్యత౦లో, మొదట కూచో 

మనక్ పోనడమూ, తరవాత తేన సవాజవేషాన్ని నిరసీంచడమూ, ఆ 

"పెన రమేక వచన (పయోగదమూ, చివర కదీనీ, దీంతో శంకగప్పలో* 

సారం ఆంకురిం చిం, 

“బదరంగం జంకు లోక సపొమా నాకి లోపల క్యరముక్క_లూ, 

సెం లక్క వూతా మామే కనబడతాయి కాని తెలిసినవారి! 

అందులో చతురంగ. బలంయొక్కం- నిజస్వరూపం గోచరిస్తుంది, 

యుద్దరంగ లో అహామికణో గందుగుకున్న యిద్దరు చ (కవర్తుల 

చాను బతుకుల సంరంభంకా ణా (ఎక్యకుంగా స గ. 

సాఫ్టు వ్యాఖ్యాన మేం? ఆని నిరసన చూపించాడు దివానీ, 

“ధస్యోహామ్” ౨౧ వెటకెరంగా చూశాడు శంకర 

వెనకి పొటువ వచ్చి, మెడమోద చెయ్యిమేసి ee 

టయింగి దివానీకి, నూట తొణశళలేదు, 



శ్రీపొద సు బ్ర హ్మణ్యశ్యాప్త్ర చిన్న కథలు 

“ధాహ్మాలే శాదు, తురకలు, ెడ్డు, తెలగాలు, వెలమలు-ా 

చివరికి త్యతియలుహూడా యెక్కడా నా ఆట కట్టగలిగినవారు 

లేకపోయారు.” 

“ఆ-లాబ్ళా!... అలాగం?): 

““అఆగ్నస్తుతీ మంచిది కాదు శాని = ఒకొ_క-ప్పుడు - 

ఒకొ్కొా-క్య్థచోట అబి చాలా అవసరం అవుతూ ఫుంటుందిః 

ఇంతకీ ఏ (శ్రీ వత్సీవాయి చతుర్భుజ తిమ్ముజగపతి మహా రాజులుంగా 

రం కే చదరంగం ఆటలో నిధి అ) దిగ్గంతులు ఘోన. *పెడుగూ 

వుండడంవల్ల న్రెక్కామాటుూ-ఒక్క- అట వారితో ఆడాలనిణా” 

“అంతేనా కోరిక?” 

“అంతే. అక్షరాలా అ౧ంతమా(త మే”) 

“ఆయిలే శీఘంగా వెళ్ళవచ్చు” 

(4ఆ బేమా?” * 

“సాధ్యం కౌదు కనక” 
“ఏమో? ఎందుకు కాదూ?” 

“మున మేమిటి, వీడితో మాట్లాడ్డం యేమిటి?” అని దివా సీకి 

ఆభీజాత్యం తోచింది; కౌని “చదరంగం అడహాడదని నిశ్చయించు 

కున్నారు (పభువు” అని మాట జారి వచ్చేసింది. 

“ఎంచేతో?” 

“తగిన వుజ్జీ దొరక్క... చివరకి అట కట్టడంమాట చేవు 

"జెరుగును, నాలు దు యొత్తులయినా పొంకంగా జెయ్య గలవాడు 

కనపడ లేదు పృథివిమూద. * 

“నవిష్రలా చ పృథ్వీ"” 

దివానీ వులిక్కిప కాడు; కొని అలాంటి చేమి లేనట్లు నటి క్ట, 



వడశీ౦ం జలు 
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అందుకు నిదర్శనంగా పృథినిమాట జారవిడిచి “కళ్ళు తెరవని కుర 

కుంకలతో ఆటేమిటని దాంతో నిరాశ చేసుకున్నారు మహా 

రాజులుంగారు” అన్నాడు, 

“నాతో అడిచూడకుండానే?'” ఆని ముదలకించాడు శంకరప్పః 

దివా స్టీ వ్యుగుడైనాడు, నిప్పులు కక్కు-తూనే చూశాడు; కొని 

శంక రప్ప గుండెలమోది తర్గనీ నిశ్రేళం యింకౌ గుండెలమోచేవుంది, 

క్ళ్ళింకా నిలవతీసి అడుగుతూనే వున్నాయి 

తల యెొగర వేసుకుంటూ “నువ్వేం ఆకెళంమిదనుంచి శ్రూడి 

పడ్రావా?) ఆని నిరసన గా అడి గాడు దివాస్టీ, 

“ఇంకౌ “పినుంచే అనే చెప్పవచ్చు” నని దానికి శంక రప్ప 

నిర్ణత్యం గా జవాబు చెప్పాడు, 

“అబ్బో!” 

“ఆశ్చిర్యం అక్క-శ్లేదు, చదరంగం ఆడి తంగిరాల శంకరప్పని 

జయించగల వాడు చతుగ్షళ భువనాప్లోనూ! లేడు” 

“మవో కోస్తావే?”” 

“కత్తి చేతిలో వున్న పూతకు కొయ్యకపోవడం యేమో?” 

“బతకతలుచుకో లేదూ?”' అని కరుగా అడి గాడు దివ" స్టే. 

“అదీమాట, అసశైనమాట అదీ మళ్ళీ చెబుతున్నాను. చద 

రంగం ఆటలో నేను గొప్పు విద్వాంసులు; కాన నావిద్వత్తకి విన 

రోగం కనపడ లేదు, అంట ఆ విద్యశీ నాకూ ఆను హల్యం పొసగ 

లేదు. ఇక బతికేం (పయో జనమూ? ఈవుజ్జేశంతో శే యిక్క-డికి 

వచ్చాను. ఇది చివరి (పయత్న౦* నాచావు బతుకు లిక_డ తేలి 

పోవాలి”? 

దివా సీ యె[రగా చూశాడు, 
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“ఏతా వతాః మొండిపట్టు పట్టి ఆటలో కూచుని వూడిపోసే, 

మహో రా జులుం గారు, వచ్చినవాడీ తల కొట్టించి కోట కొమ్మలకు 

క్రట్టించ డానికి శపథం పట్టా రని తెలుసు, తప్పక పోలే ఆందుకో 

సిద్దమే అని నిశ్చయం చేసుకునే వచ్చాను'” 

“అంత సొహాసం యేమో? పెళ్ళయిండా 1” 

“ఇంటావిడ శాపరమే చేస్తోంది” 

దివాస్టీక్ హఠాత్తుగా జాలి కలిగింది, 

(cy Wa ut చెళ్లామనీ, విల్లలనీ, యేదో నలంగు రితో 

బాటుగా వుండక, యీ దుస్సాహసం యేమయ్యా నీకు ౧”) 

“నుంచి (పే; శాం దీనిక సర్వ్య౭" చెలావుశి లేవ” 

పే? 

అంకేనా! ... ... విద్యల్లో. వుందుకిన్ను. నుచి అగ 

అది అందరికీ ఇం చేదికాదు. వద్ద త్త వుంచు తనీ కేన, 

నిద ఆక్కొ_ ర్లీదు గుడ్డకూ జాం” 

“పెళ్ళా మా” 

“శాస్త్రం చెప్పిన తేరప*యిగావు ౬, ని(దావోరా CR 

పోయాక యిక పెళ్లొ ముందుకా! అయితె, (పొజ్ఞక. రాన కుం. ద 

నాకు పెళ్ళయిపోయింది. ఇంటావిడ ఛొవడమూ, కద రంగపు 

వ్యసనం .-హెచ్చి పోవడమూ శ క్ర మా' సే...” 

“డబ్బు సంపొదిందుకు రమ్మని ముంటావీడ తరిమి క్ టిం 

దన్నమౌట' 
కషంటావిడ అయిన (పళ శ్రీ! ఆ అధికోర.. వున్నదే కాదూ? 

(పతీ మొగాడి యింటావిడా ఆ (ఎధి-గారం చెైలాయించుకురకూ నే 

వుంది శెదూ? ఏవంచానా విషయంలో కూజా అధి కొంత లేక 

గ 
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పోలేదు, తమరు బా గానే కనిపెట్టారు; శాన వున్నదంతా ఆలాగే 

వుండిపోయింది * 

ఇది విని దివాన్ట్ రుష్టుడూ అయినాడు, లజితుడూ అయినాడు. 

"కొని యీరెండింటి కలుపుతో చివరకి అభావదశకి వచ్చి “యిం 
శా యేమిటీ”” అన్నాడు. 

శ పతి దినమూ యెవరో స్రెకరు వన్తూవుండడ మూ, నాలుగో 

యెత్తు జయ్యలేక చల్లగా జారుకుంటూ వుండడనూఇక్క డడ 

మహా రాజులుం గారికీ, ఆక్కడ నాకూ వ్రైశ్యాలాగేలా”” 

“ఆ దురును పోలి; యేమిటయ్యా ?'” 

“సత్యం అన్నది న్రైకకాక్క-ప్పుడు దురుసుగానూ వుంటుంది” 

దివానీ తెల్లపోయాడు. 

“సత్యం మెదట మెలాంటివాళ్ళూ సెక్కు అంతస్తులోనే ఉం 

టారు. పోనీ, తీగినవ్వు దోరక్యా యిక్కడ మసారాజులుం గారికే 

విసుపే వచ్చింది, అక్కడ నాకూ నినుపీ వచ్చిండి* దీన్సి తమ 

శేముంటారూ?”” 

“5 ఎట్ట SB క్లేమిటయ్యా?) 

“సబాస్! చాలా రోజులుకి వినపడిం దీ మాట్క కొని (పస్తుతం 

యామాట అనతగినవ* రొోొక్కా మహారాజులుంగారే. ఇక తమరా? 

వారి దర్శనం తమ చేతిలో వుంది” 

దివాస్టి మొగం ఘుమధును లాడిపోయింది, “నర ఆలోచిస్తాం 

వెళ్ళ” అం నిరసన కనపరచి ఆతను మొగం వంచుకున్నాడు. 

“నను కట్టులో డానికి గుడ్డ కాడా లే౦ంవాణ్ణని (పత్యత్న్ష మే, 

ఆయితే నా (పజ్జ్ఞ నూపించాలనే కొం నాకు మశళేయా ఆశలేదు, 

మరో కోరిక యెతమూత్రమూ లేదు. ఈవిషయంలో సంకోచం 



శ్రీపాద సుట్రవ్మాణ్యశ్యాత్ర్రీ చిన్నక థలు 

యెంతమా(కమూ ఆక్క_రేదు”” 

“మంచిమాట” 

“చే నోడిపోలే నా తల తీనుకో డానిక్కూ_డా నా అభ్యంతగం 

లేదు”' 

““అజెలా గా తప్పనిచే” 

అవ్యధానంగా “త్ర థాస్తు” అని,“ యిక సీఅభ్యంతరంయేమి టీ?” 

అన్నట్టు చురుగ్గా చూనీ, డంగయిపోయి దినాన్టీ మాట్లాడ లేకపో గా 

“తెలుసుకోగలిగితే అదీ వొక గారవమేి అ” టెకౌయించాశు 

శ ౦0కరప్ప 

“ఇం కేం, పరి పూర్లజ్ఞానం కలిగిం దన్న మాసే” 

““కాలామందీి పెద్దలున్నూ యిలాగే శెల విప్పించారు” 

దివాస్టి తేరిచూశాడు. నిజంగా ఆత నీ మర్మాఘాతానికీ తాళ్లుక్రో 

లేకపోయా ను. తన పొండిశ్యమూ, తన వశ్వగ్యమూ, తన పద వీ-ా 

యివన్నీ వొక గోచిపాత రాయడి యెదట గుడ్డిగ వ్వకయినా వారక 

పోవడం అతనికి చిన్నతనం అనిపించింది, 

ఏమో పాలుపోక యెదటికి చూశా డతను. వా?;జీదాు కొన 

పడ్డాడు, చేతులు కట్టుకొని వినయంగానే నుంచు. వున్నాడు కాని 

దివా స్టీకి అతని నొసలు మాతం “నేను చెబితే విన్నావా?” అం 

'దెప్పుతున్నట్టు కనపడింది, 
“ఛా అనుకుని ద్యారంశేసి చూశాడు, ఒక జవాను క్రొనప కొడు" 

ఆతను కూడా వ్రదిగి వొదిగే నుంచుని వున్నాడు; కాని కళ్లు 

మాతం “మమ్మల్ని గదిమినట్టు కౌదు బాబయ్యా” అని చెక్కి 

రిస్తున్న ట్టున్నాయి. 

'చిరాక పుట్టింది, అ్యపయత్నం౦గా కిందికి చూశాడు. చేతలో 

౧౦ 



వగ్గగీంజలు 

కాగితం ఉంది. బేగీరావు టపాలో పలివెల రాణాకి వెళ్ళవలనీన 

కౌగితం ఆడి. ఒక్క_మాటు మనస్సు గజిబిజి ఆయిపోయింది, 

ఎక్కడ లేం తొందరా పుట్టింది. అది కుడిచేతి వొణికిం చేసింది, 

చేతనో వున్న కాగితౌన్ని వూసే సేసింది. 

మాటలో కూడా కొంచెం తడబాటు కెనపడింగి 

“రాకోదా_ర్ ”? 

“చిత్తం చిత్తం” 

“ఇన అంచెపరుగులసోూద వెళ్ళాలి” 

“చిత్తం” అంటూ ఠాణేదా రది దోయిలించి ఫుద్బుకుని “మరి 

యూ చదరంగ సేనాపతి మాట రమేమాలోచించా?” రన్న టాక 

మాటు కనుబొమ్మ లెగర వేసి, చివరికి “మోఠూ మోరూ తంటాలు 

పడండి, నాకేం బాబూ!” అన్న ట్టాక చిరునవ్వు మొలీపించి? 

మెల్లిగా తిరిగి గబగబా వీధికేసి బయలు దేరాడు: 

క్ 
ఛంకరప్పుతో మాట్లాడ్డం దివాస్టి కిష్టం లేదు. 

ఇంత సేపు మాట్లాడినందుశే అశను చాలా పశ్చాత్తాప పడ్డాడు, 

“అదిలో యిప్పుడు మాట్లాడ్డానికి వీలు లేదని పంపేసీ వుంకే, ఈ 

యిబ్బంది కలిగివుండకపోవుో నని పినుక్కు న్నాడు. అయితే, యిప్పు 

డయినా తొరగా పం పెయ్య డాని కేం? శొని రపేనునీ పంపి 

(య్య డం! 

మాట్లాడ వలనీనవారు తేన యెదుట మరెవరూ లే రన్నట్లు 

నటిస్తూ, మొగట అత నొక కాగితం తీశాడు. ఒకటి రెండ 

బంతుల చదివాడు? కోని దృష్టీ దానిమొద నిలవలేదు? 

లా 



శ్రిసొక సుబ హ్నం "త్రీ చిన్నవి థలు 

ఒకమూ'టు ఈవేపు కెగిత*లు సద్దాడుః వమరోమాటు . 

కాగితాలు సాడు; కాని “ఎత్తి ట్ట వుంకే, యెందు కీ 

పాటూ) ప్ర యెవరో అడిగిన టయి అగి నదులు కునా్న డు. 
౧m ey 

పొడుము "కాయ శౌలికిందకి దోరగ్లిపోయి వుంది. అది తీసి 

“అనవసరం” అనుకుంటూనే ఏక పట్టు పీల్చాడు చగ్రు 
బ 

మని నసాళం ఆంటి చురుకు పుటీంది, ra? అ వేదా మను 
ఖీ 

కున్నాడు గాని (పతివ్ష ర్ఫీ క్రింది. 

ఆమాంతం గా షె మూత తెరిచాడు, huss ఆరలోే 

జత్తాయి 'చాక్ళూ, ee అ జీఎకోసమో వెతుకుతున్న 

క కక మాటవి వె వెకి వీసి పట్టని మళ్ళీ పదేశెడా, ఎనరజతి అరలో 

బాతు కలం జ సే బండగా రాసున్నటు జాప్కఃం వచ్చి 
0 a 

“జాక్కు-దాంిఅనకుంటయూా వైక తీసి, అంతలో (“ఖా యింతమంది 

నాక ర్లుండగా మనం చెక్కడం యేమిటి?” అనుకుని యథా 

స్థానంలో వుంచేశాడు. కుడివేఫు చిన్న ఆరలో విడి డబ్బులున్భాయ్యి 

ఓ గలగలాడించాడు. మూశ ఆరలో నొక కెగితగం 
య 

జేలాడుతోోంది. ఆది తీళాడు: కాని యింతికి ముందీ జవాబు 

రాశేసీన కౌగితం' అది. మళ్ళీ ఆం అక్క_౫ ష దాచేసి, గఖీమని వెళ్లు 

మూత పే సేశాడు, 

వొడిలో వున్న తాశౌలగు త్తి పక్కని పడేశాడు. పక్కనివున్న 
పొడుము కాయ రెంటిని పెట్టుకున్నాడు. సీ రాబుడ్డ కొంచెం జరి 

పొడు. ఆ జేపున వున్న యిసశడనీ, యీవేఫున పెట్టాడు 

చివరికి మరేమో విలాసాలు తోచక, గొకమాటు మక గోక్కురి 
వాణత్తుగా యేదో జ్ఞాపకం వచ్చినట్టు మొగం పై శెత్తాడు, 

“కాని, ప చేసినా మొగంపై శెళ్తా టప్పటికి” శంకర బు కొన 

పడ్డాడు. 

Cm 



వవతవగ౦జలు, 
త్. 

“ఇప వూరికే కదిలే ఘటం శాదయ్యోయా అన్నట్టు పెంకి 

చూపులు చూసున్న టుకూడా కనపడాడు శంకరప్పృ, 
జాని లు (జా 

దివ*సీకి అఫీమానం ముంచుకు వచ్చిండి. “ఛా! ఈద రిదుడికోసం 

యిన్ని తికి వక లేమి టి శార్యంకూడా వచ్చింది. గూద పడి మొట్టా 

అన్న .తే ఆ వేశనున్నూ వచ్చింది; శాని తన పదవీ, తన ఈఆావాతూ, 

నన ఆంగిస్తూ స్మరించుకుని ఆ ఆవేశాన్ని అసవ్యా భావంగా మార్చు 

కున్నాడు. 

దీంతో “మహో రాజులుం గారికి రౌవలసీన వనిషీి”' అనేజ్లానం 

కూడా లేకుండా, శంకరప్పని చురచుర చూస్తూ “నీకు కౌదూ 

చెప్పడం? ఇక దయ చెయ్యి” అంటూ చెండుకు న్నాడు. 

“దయ జెయ్యడం అంకే ఆయేమంత క షమానదికెదు. దాని కింత 

పే పక్క-శ్లేదు; కొని నాకేమి చెప్పినట్టూ!”” అని ముదల కించాడు 

శంకరప్పు. 

“అఆలోచిసాొం వెళ్ళు”' 
paar.) @ 

“వెళ్ళి? 

“వెళ్ళిడమే, తూర్చుశా తిరిగి ద[ంెపిట్లి పడమర గా తిరిగి అడుగు 
va 

వెటడ ము”) 
టె 
“వ్” ఆంటూ తల మెగరవేశాడు శంకరప్ప. 

దాంతో ఆతి డ్రుద్దు డయిపోయి ఏయ్ జవాను అని దురుసుగా 

పిలిచాడు దివాన్. 
జ 

ఎప్పు జెప్పు డని క నిపెట్టుకు;ం వున్న గాశేదారు పొడిచి 

తొందర "పిటగా, జవాను వెంటనే న్రూయలాగ మోద పడి, శంక 
ర ౧m ౧౧ 

రప్పని వీధిలో యెత్తి కృజేళారు. 

ఇదంతా అయిన తర్వాక, కాను దివా స్టీకి కనపడకుండా వుండే 

m8 



శ్రీపాద సుబ్రవ్మాణ్యశా్ర్రి చిన్నకథలు. 

టట్టు చూసుకుని శంకరప్పు'కేని వురిమి చూన్తూ, యొదురొ మ్మెగర 

వేసుకుంటూ మిసంమోద ఇయ్యి వేసుకున్నాడు లాగే దారు, 

అ 

“ఏంజరిగింది నాయినా!?”'అని ఆత్రం గా అడీగింది *ేద రాసి పెద్దము. 

“వ్యవహారం అంతా తల్రకిందు లయిపోయింది పెద్దమ్మా?” అంటూ 

చరీకిలబడాడు శంకరప్పు. 

బసకి వచ్చాడు; కొని యెలా రాగలిగిందీ అత నెరగడు. ఈ 

మాట చెప్పాడు అయితే యేమి మొట్టాడిండీ ఆతనికి గుర్తులేదు, 

మాట ముగిన్తూ తల లండు మో కెళ్ళమిాదకి వాల్చుకు న్నాడు, 

నిట్టూర్పు విడున్తూ "రెండుచేతులూ తలకి చుట్ట జేసుకు న్నా డు, 

నిరాశా వుడుకుమోత్తనమూ, దుఃఖమా అతని శరీరంలో (పతీ 

అణుమా[త భాగంలోనూ నిండి చిప్పిలిపోతూ వున్నాయి 

ఇదంతా చూళాటప్పటిః పెద్దను వాదయంలో స మయి 

పోయి వుండిన మాతృత్వం అంతా స్పెక్కమాటుగా జాగృతం 

అయిపోయింది. చాంతో ఆమె కడుపు తరుక్కు-పోయింది. వెం 

టనే తానున్నూ చతికిలబడి, 'వుక చేత్తో వీవు నిమురుతూ, శెండో 

చేతో చేతులు తప్పించి ఆతని మొగం తేనబుజంమోదికి తీసుకుని 

“ఏం నాయనా? ఏం తండ్రీ!” అంటూ అతన్ని దగ్గిరసా తీనుకోంది* 

ఇది ఆతనిలో శై శవమౌగ్గ్యం అంకితం చేసింది, ముష్ఫ యేళ్ళ 

శంకరప్ప "పెద్దమ్మ ఆ్వాల్లో బిడ్డ ఆ యిపోయాడు* ఒక్క-తీ ణం 

వక్క. కేత&్ణం దుర్చమం ఆయిన (పొపంచిక వృత్తం అంతా 

మరిచిపోయి మళ్ళీ నిర్వికారావస్థ అనుభవించా డతీను, 

తవరనాత ఆపెం గుచ్చి గుచ్చీ, వత్తి నెత్తీ అడిగిండి. ఆతను ఆడి 

కాస 



వడగిం౦ం జలు 
య 

నుంచి ఆంతందాకె (పతీ ఆతీరమా వివరంగా ఇప్పాడు. 

ఈ చెప్పుడంవల్లనే అతను కొంత లేలిక పాడు. పెద్దమ్మ 

(పళ్నల ధోరణివల్ల వూర్తిగా మామూలు మనిషే అయిపోయాడు. 

అప్పు డామె “ముందుమాట యేమాలో చించావు నాయనా?” 

ఆని లాలిస్తూ అడిగింది, 

“మహారాజుతో యెలాగయినా సనేకికా- ఆటా” 

“స్స్! ముందుమాట ఆడుగుతున్నాను నేను” 

“నా గరం కాలేదు”? 

“మరి దివాన్టీతో అంత దురుసు గా యెందుకు మాట్లాడావ్రూ?” 

“అపెద్దమనిషి మెద పే హేళనలోకి దిగాడు అదివరకే ఠా 

చారు, జవాన్ల చేత గెంటీంచడం ' నన్ను రెచ్చకొట్టి వుంది నరో, 

ఠరాకోదారు తన యింటి దగ్గిర ఆడిన మాటలు నా (పవృక్కి నే 

మార్చేసీ వుంచాయి”” 

కత వుద్యోగ స్థులు తను తాహ తేమిటోో తమ బతు శిలాం 

టిదో తెలుసుకు మసులుకోరు”” 

“పాగ మోల్తనం కౌకళపోతే నన్నింత అవమా నపరచవలనీన 

అగత్యం యేమిటి చెప్పూ” 

“నీమాట అలా వుంచు. చదరంగం ఆడగలవాడు దొరక్క్యా- 

మవారాజు మతిపోయి వున్నాడు?” 

“అంతవరకూ వచ్చి వుంది చూశావా?” 

“దివా న్లీకీ ఆది తేలుసు, తలయిచ్చెయ్య డానిక్కూ- డా సిద్ధ వడి 

నువ్వు వచ్చినపుడు మూర్చ్రడు కాకపో తే దివాస్టీ -- ? 

“మూర్లుడే కాదు మూఢుడు కూడాను” 

“ఆబ్బ... చివరికి ఫలం?” 
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శ్రీపొద సు బ్రవ్మాణ్యశ్మాన్మ్రీ చిన్నకథలు 

is ప్రజ్ఞా” 

“దిబ్బా దిరుగుండమూోనూ”* 

అంత జాలిలోనూ ఆమె యిలా విసుక్క_ంది. 

“విధ్యాంనుల మంటూ వచ్చేవాళ్ళం చాలామంది౨ి చూశొను; 

“కాని అందరూ యిలాగే లౌక్యం సుతరామూ లేక, యింగితజ్ఞూనం 

అసలే లేక...” 

, “అసలే మతి పోయి వున్నాను. నువ్వు ఫుంకుమోద కౌరం 
చల్లు తొ వా పెద్దమ్మా!” 

ఇలా అంటూ అత నామె రెండు చేతులూ పట్టుకున్నా డు, 

దాంతో మనస్సు కరీగి ఆమె ధోరణి మార్చింది, 
“ఆయితే, మరి విను, దివానీ తలబిరుసు తనంవల్ల మహారాజు! 

తగినవాడితో ఆడేయోగం తప్పిపోయింది” 

“అత్ రాలా నూి” 

“ఫీ వ్రిశ్రమిద (బ్రహ్మా సం వేసి మహాకులుకుతు న్నాడు; గా 

దివాస్టీ చేసింది స్వామి(దోవాం”” 

“(ఈ సంగతి మవోరాబుకి తెలిస్త బాగసుండునుి ” 

“ఆమాట ఆన్న్నావూ? అయిళే, ఆది నీచేవను బట్టి వుంటుంది?” 

శంకరస్పు వులిక్కిపడి “అంశ?” అన్నాడు, 

“అంకే యేముందీ? ఇస్పటిదా కె రాజదర్శనం కోస నువ్వు 

తిప్పలుపావు, ఇకము౦దు నీదర్శనంకోసం రాజే తివ్పలుపణాలి”’ 

“బాస్! ఎంత మంచి మాటా! ఆది అలా జరిగితే యెంత 

దర్జాగా వుంటుందీ??? 

శంకరప్పమనస్సేమో వురకలే జేసింది, కాని “తొందరపడకు” 

ఆని బుద్ధి నిలేసింది, పరాభవఖిన్న మయిపోయి వుండడంవల్ల ఆ 
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వడగ౦జలు 
గి 

బుద్ధి కిం "కౌ శెశిత్యం అఅవడి పుండలేదు. 

“ఎప్పు డయినా ఆదిసంభవిన్తుందా!” ఆని నం జేహించాడతనుః 

చెప్పాను కానూ? అది నీ చేవను బట్టి వుంటుంది” 

“తూర్చూూ పడమరా-నా కేమో బోధపడ్డం లేదు, ఆంతయోగ మే 

పడీతే, ఆటలో మవోరాజుని కియిక్కు- మనిపించడం తప్పు నావల్ల 

మేమి కెదు. నీళ్ళ ముంచినా పాల ముం చినాడాపెద్దమ్మా, 

నేను నీ కొడుకుని” 

ఇలా అంటూ ఆత నామె పొదాలు పట్టుకున్నాడు. 

అచేతులు దూరంగా తీసేస్తూ, తేన పాదాలు ముడుచుకుంటూ 

“ఇంత వెరిబొగుల నాయనవు, చదరంగంలో నీకంత నే క్చెలా 

నచ్చిందో.మ్ ” అంటూ జూలిపడింది వెద్దమ్మ-. 

ఆమ కళ్ళు ఆన౧ద బా ప్పాలలతో దొ ప్పదోగిపో యాయి 

“దాని కంతకీ కొరణం యీశ్వరాన్ముగహం౦ం. ఆయినా నా 

(పజ్జ అంశా సీ అనుగహంమాద నిలిచి వుంది” 

ఒక మాటు వైకిచూసి “పెద్ద పురప్పట్నం అంతాయెప్పు డేగా 

చూశావా?” ఆని అడిగి౦ది-పెద్ద మ్మ, 

“లేదు. నీ యిల్లూ, -శాణేదారు కొంపా దివానీ లోగిలీ తిప్ప 

చేను మరేమో మెరగను” 

“అయితే విసుపు లేకండా ముందు పట్నం అంతా తిరుగు” 

‘Hor?’ 

““పెద్దమంషి ననుస నే (పతీవొడి యింటోనూ దశావతారీ అటో, 

చదరంగ "పెత్తులో సడుస్తూ నే వుంటాయి”? 

“ఆం అదా?! బోధపడుతో౦ది” 

“చాలామంది వేశ్యలు కూడా అ ఆటల్లో నిధు లున్నారు” 
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శ్రీసౌద సుట్ర హ్మణ్యళ్యాన్త్ర చిన్నక థలు 

“బాగంది?” 

“నీక పిలుపుఅక్క_న్లేదు, ఆటకి అడ్డుపడు”” 
“అడ్డుపడడంతో కదురుతుందా? శంకరప్ప వున్నంత కాలమూ 

యీ వూళ్ళో మెలాంటి వాళ్ళూకూడా చదరంగం అంటే హడిలి 

పోతూ వుండవలనిం దే”) 

ఈమాట చాలా దృఢంగా అన్నాడతను పొంగిపోతూ 

అన్భాత గర్వంతో అన్నాడు. టొశాయిస్తూ అన్నాడు, 
“వింశకేం? నీనల్ల అంకపని జరిగితే యిక నీవ అసాధ్య) అంట 

రపేమి వుంటుంది? మన్నాడే యీసనంగత రాజుకి లా)? 

“వోక్స దెబ్బ? ఆంటూ మెగిసిపడి మళ్ళీ కూచున్నాడతను. 

“మొదట నిన్ను 7ఎటించిన -రాణోదా శే వస్తాము, నువ్వు వెళ్ళక 

ఫో తే దివాస్టీ వస్తాడు. అక్కడికీ నువ్వు లొంగక పోతే తరవాతి 

రాజే మనయింటికి స్వ ను౦గా వస్తాడు?” 

“మన యింటి” కన్నమాట శంకరప్పకి జెనకాం యొొతో 
బలగం వున్నదన్నంత దిటవు కలిగించింది. “రాజే మన యింటికి 

స్వయంగా వస్తా” డే మాట అతన్ని చక్రవరి నే చేసేసింది. 

“సబాస్” అంటూ గఖీ మం లేచి నుంచున్నా డతను 
పెద్దమ్మ కూడా తేచి “యిప్ప్టు డెక్క-డి[?”” అంటూ చెయ్యి 

పట్టుకుంది. 

పట్న ౦లోకి” 

“నెక్క- తీణం వోపిక పట్టు వంట అయి” 

“తొందర అేదు నాకీపు డాకలీ దప్పీశా మీమా తఇెంవడం 

లేదు. ఒక్క_చ్రేనా కోళ్ళ మోద పడేటట్టు చేసుకుంటే గాం, నాకు 
నోటికి ముద్ద పోదు, కణం, ఎంతో సేపా[? 
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వశగి ౦ జలు 
రం 

వాకట్లోనుంచి గుమ్మంలోకి న్రెక్కకే వురక,. అక్కగ్ణుంచీ 

వీధిలోకి వళశే అంగ, 

క 
ఎడాపెడా చూసుకుంటూ శంకరప్పు సందుమళ్శ్ళాటప్పటి కొక 

పెద్ద భవంతి కనపడి ఎది, మండువా వాకట్లోనుంచి చదరంగానికి 

నంబంధిం చిన ఘర్ష ఇకూణా వినవచ్చింది. 

పెద్దాఫుత ప్రవేశించాక, యీ శెండురోజుల్లోనూ ఆశని క్రిజే 

చద రంగ వ్యావృత్తి. అంచేక ఆఘరక్ష ఇ వినేటప్పటి కతనీకి తొందరో 

పుట్టింది. 

లేడిపిల్లమిదకి పెద్దపులిలాగ వొక్క దూకు దూ కాడు, 

లోపల యిద్దరు (రావాల మువకలు చదరంగం ఆడుతున్నారు. 

వారి కిద్దరికీ చెరో నలహాదారూ దగ్గిరసా కూచుని వున్నారు, 
కాని వారిలో యెవరూ శంకరప్పని కూచోమన లేదు. పలకరించనూ 

లేదు, చూడ నేలేదు. 

అతనుకూడా వారిని పలకరించలేదు, 

ఒక్క-మాటు నలుగురి మొగాలూ చూశాడు. ఒక్కొ-మాటు 

బలమున్నూ చూకొడు. శతరఐవాత ఆతిక ష్టంమా ద మనస్సు బిగపట్టు 

కుంటూ,.స్తంభాని కౌనుకుని నుంచున్నాడు, 

ఆరగడియ గడీ చింది; కాని యెత్తు పడ లేదుః 

బలంఆం తొ ఆతినూత్మ్మం గా పరిశీలించడం, ఏదో యెత్తు తోచి 

గభీ మని చెయ్యి చావడం, ఆతతటో యొదటి బలంలో యీదో 

జంతువు (పతహాలంగా నబడీ, నరాలు కుంగిపో గా, చెయ్యివెనక్కి. 

తీసేసుకోడం, తరవాత ఆజేగం మళ్ళించుకో లేక కూనిరాగం తీన్లూ 
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శ్రీపాద సు బ్ర వ్యాణ్యశా స్త్రీ చిన్న కథలు 

వూగీన లాడడం. లేకపోతే “ఛా”ల టూ ఇట్ల లేలేటట్టు తొడ 

చరుచుకోడం ఆడీ కాకపోతే, పెక కటి మెత్తుభోవొకటి తప్పుగా 

పడి విషమించిం దని పళ్ళ్చాత్తాపపడడ౦-- యెత్తు చెయ్యవలసిన 

యువకు లీనీడిలో వున్నారు 

ఎడిరీ ee వున్న లోటుపొట్లన్నీ బాగా కంపెడాతూ 

వుంచడ ౫, ఎత్తు నెయ్య డాని కదటి ఆటకాడు చెయ్యి చావీనప్పు 

డల్లా గుండెలు పీచుపీదు మ9ిపించుకోడం, ఉన్న గోడు కాడా 

చెడుతుం దని వాళ్ళు యెత్తు మానుక్కూ- చుంశే, సపెదనులు 

విరవడంాాక నుబొన్మా లెగరవెయ్యడంాా స్రూరచుశీపులు చూసు 

కోవడం, (పపపమ్మీ లీన్టితిగో వున్నారు 

ఇంకొక అరగడియ గడిశళిం 

శంక రప్ప విసిగపోయాడు 

“ఏమండీ, యెత్తు వైయ్యశే_?” అం సరనంగానే అడిగా డతను; 

కాని ఆటకే డిది వినిపించుకోలేదు. సలహాదారు మౌ'తి. మొదట 

మిడుతూ మిడుతూ చూసి,తరువాత *నీెందు3 య్యా మాగొడ వ? 

అని కొంచెం వీసుక్కు_ న్నాడు 

“మో గొడవ నాకెందుకూ? అట గొడవ ఉడుగుతున్నాను నేను 

ఎంతకీ యత్తు పడజేం?” అని శంకరప్పృ మళ్ళీ అడిగాడు, ఈమాటు 

అతశు బుస్ధిప్రూర్యకం గానే కొంచెం వెంశితనం కనపరిచాకు* 

మ వెంశితనం గమనించక పోలేదు. అయితే, ఆతని 

తల యింకా చిరుసెక్కి- పోలేదు? నిజూని కత నింశె సాధ కావస్థ 

లోనే వున్నాడు, పైగ, ఇందాగస్టై వేషాన్ని ఒట్టి బి క0గా కన 

వడ్ల శంకగప్పు, క" ఖవర్చస్సును బటి తు ఆ సాధ్యుడు గా 

ని క, అదేదో చూడాలని అపేత్ కలిగిందతనకీ. దాంతో 

ఆతి౧ 
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సుాదాకటి నిర్లక్ష్యం పోయింది* 

“నాలుగ్గ ళ్ళ పొగైశక్కే టప్పటికి అట యోనికి వ చ్చింది, 

ఎతు వేశా మంే, క వై సలా, సరియైన యెత్తు తోచక 

మేమూరుకోగా తవశి వతురాక మావాఖ్లూరుకున్నారు* ఆని 

పెంట నే సాదరంగా ఇస్పొ డతన్సు. 

“ఇండతమంగి-దుంక శే సెప్రు--ఏము డీ, యిఎచులో యేం వుందీ”) 

న. నిసా శెరంగా అడిగాడు శంకరప్పృ., 

అటకెడి *ది కొట్టినంత పని చేనీప. వెంటనే బు న్ఫుమంటూ 

కోడెతాదు పడగ యెశేటటు మొగం వెక్వె * “చదరంగం ఆంటే 

యేమిటో నీ శేమయినా తెలుసా?” క౨ని ws అడిగా డతేను 

“దొర శె” వనుకున్నాడు శంకరప్ప, 

అటకాడీి మొగంయమోద. చక్క-నవర్చస్సు కనపడింది శంక రప్పకి* 

“నత్తా వుంది; కారి సంసారం చాలదు, చికిలీ చేస్తే, చందడహానం 

అవుతాడు. ఇళ గాణ్లి సృిత్యుణ్ణి చేసుకుతిరాలి” అని ఆకను నిశ్చ 

యించుఖన్నాడు. దాంతో అతన్ని రెచ్చకొట్టి తనకీ అవకాశం 

కలిగించుకోోదల చి “నాఘా తేలుసు, అమాటకి వస్తే నాకే లెలుసు” 

అని వొత్తి చెప్పాడు. 

ఆట కౌదు గశుక్కు- మన్నాడు, 

శంకిరప్బ్పు అది ఇ నిట్టి “ల్లా చూస్తే యీమనుతుందీ? వారి 

ఆట నేను కొశేస్తాను మోరు తప్పుకోండి. లేకపోతే మాచేత కట్టి 

స్తాగు. నేను చెప్పిన శుత్తు వెయ్యండి వేత నయిళే, మియిష్టం 

వచ్చిన సరీక్న చేసుకోవచ్చు, నేకు సదర్ అని నాలు... 

ఆవేషం చూచి ఆట కాడు మొగం మళ్ళించుకు న్నాడు; గాని 

గన సలహాదారు న్రబబాటం గురించి “యీ పిడుగు వీడిమూద పడి 
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(శ్రీపాద సు బ్ర, వ్మాణ్యశ్యా స్త్రీ చిన్నకథలు 

పోనీ” అని నిశళృయించుకున్నా డు. 

(పతిపక్నీ, వయస్సుకీ ఆనుభవానికీ కూడా అ నలుగురిలోనూ 

వెద్ద. ఒక పాటి ఆటాడు కూడాను. “*జన్నాని కల్లా శివరాత” 

అన్నట్టు గతసంవత్సరం, యెవరా దోరకని సమయంలో మహా 
రాజుతో వొళకనాదు అెండాటలు వేసి వున్నా డతను, గన 

కారులో అలాంటి అదృష్టం పట్టిన వాడు తా నొక్కా దే కావడం 

వల్ల చదరంగం జల్ల దగ్గిరికి వచ్చాటప్పూడు చాలా బిిరుగా వుంటూ 

వుంటాడు, మహోరాజులుంగారి నడ గూడా కొంచెం కనపరు 

స్తాడు ఆట (పొరంభం ఆయినాక అంగ న్యాస కర న్యా సాలు 

కూడా వింతగా చేన్తూ వుంటాడు. 

మాటథోరణిలో వున్న పెంకితనం చూడగా శంకగప్పు ఆట 

మాడాలని అతనికి సరదాగానే వుంది; కాం గగోచిపాతీరాయణి 

మనో సమానంగా కూచోనివ్వడ మా!” ఆని అభిజాత్యంతో చింది. 

ఆటగా ళ్ళంద రూ మొగ మొగాలు చూచుకున్నారు, 

“ఏవంటా వయ?” 

“ఈ యొత్తు కానివ్వరాదు టోయ్?” 

“మనిషి మాళేటప్పు డీది కొత ఆయే అనుకోవచ్చు కాదుటోయ్!”? 

“ఇంతవరకూ వచ్చాక మనిషి మారడం యేమిటి కావలిసస్తె 

సలహా పుచ్చుకో వాయ్” 
ఉత్సాహాతి రేకంవల్ల, ఆటకౌడు “సలహాప్రచ్చుకో” అనమాట 

ఆంతర్యం (గహించ లేదు. దీనికి సాయం, సలహాదారు, తాను జరిగి 

“ఆలా జరుగు అనికూడా అన్నాడు, అంచేత “మరి కూచో 

వయ్యా అని జరుగుతూ శంకరప్పని పిలిచా డతను. 

శాని శంకరివ్చ కూబో లేదు స్తంభంకూణా విడి చిపెట్టకేను 

A 
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_సతిపశ్షీ వు దేశం అతను (గహించేశాడు దాంతో “నాతావాతూ 

నీ తాహతూ చూద్దువు గాని” ఆని మనస్సులో అకుకుని “మారు 

'లేవనక_రేదుః లేవనే వద్దు, నేనిలా నుంచునే వుంటాను. ఘీ సర 

సని కూవో డానికి నే నెంతవాణీ?”” ఆన్నాడు మెల్లి గా. 
a య 

(పతివమీ తృప్తి పాను. 

“ఆయితే సలవో చెప్పి అని బల్లశేసీ తిరిగా డొటు గామా, 

“ఎన్ని యొత్తుళో ఆట కొట్ల మంటారు?” 
టీ A 

“సార కౌయలు నరుకుతున్నా వే?” 

ఆట కా డీలా అంటూ చాలా "హేళన కనపరిచాడు; కాని, 

సగుయిం గుర్చించి శంకరప్పు చా్నా తెగి పెయ్య లేదు. 

“నరక డాం కంశ తేలికయిన వనువు మశేదీ లేదని తగ శాత్ర 

మీకే తెబుసుంది, యెగుల మాట చెప్పండి ము_మి” 
అవీ న 

“ఆయితే నువ్వే చెప్పు” 

“ఆయితే వినండిాాాముందు నేనో యెత్తు వస్తాను, ఆంశే' 

చెబుతౌను. నశనర.''త వెపు వేసాను, మళ్ళి నేనింకో ముతు 
ఎని య అటి 

చెబు తాను 

(పతిప ఫీ పులుకూ పులుకూ చూశా పం ఆటకెొడు “కోతలు 

అనుకుంటూ చూశాడు, ఆటకౌడి సంహోదారు “తరవాతా?” 

అన్నాడు, 

“బలం క లిపివెయ్యడ మే” 

(పతిపథీ వురిమిచూశాడు, ఆట కాడు “మరి కానియ్యి ఆంటూ 

చెయ్యి చా పొడు. సలహాదా ర్లిద్దయా చకితు అయినారు: 

“మోనల్టగదిశ కటు వారిగు రంముందు వెయ్యండి?’ అన్నాడుళ౦క రప్పః 

శవోేస్”” అనిపించింది ఆటకొడికి. ఈమెత్తు అతనికిదివరక పది 

౨3 



శ్రీపాద సు ప్ర హా గగ్యకాయ్రు ; చిన్నకథలు 

మాట్లు తోచింది. 'సలహాదారుకి తొ మ్మిదిమాట్లయి నా తోచింది; 

కాని ైర్యమూ సావహాసమూ కూడా కలక్క. చారూరుకున్నారు. 

ఈయె త్తే శంకొరప్ప చెప్పడంలో సారిక విశేషం కనపడలేదు; కొని 

అతను మూ డిత్తులతో ఆఖ రంటున్నాడు. ఇది తలుచుకుని 

“వే_భా_ను?” అంటూ శెప్పినట్టు చశాడు ఆటకౌడు, 

(పతిపవ్నీ క్ట యెత్తురో యేదో కిటుపుుందని తోచింది. ఆటకౌడే 

స్వయంగా యిది వేసి వుంటే, చూపుల్లో అధమం రెండు మూడు ' 

రసౌలయినా స్పేప్పించి వుండు నతేను. 

ఇప్వుడతీని కెత్తు తోచలేదు, 

ఇప్పటిదాకా ఆశ నుపయోగించి 5 గ్లక్షరభౌనం ఆంకా 

యిప్పు డాట కాడికి సర్మక మించింది. డాల్లో కొంత స్పెడినీకి కెసి 

“6 చూస్తా వమిటోయ్!” అంటూ సతవేదీస్. అడీగాడు సలహాదారు 

“ఆలో చించుకోనియ్య వయ్! ఇదంతా మ్మోప పజ ఆన ఎ ట్రుగిన 

పడుతున్నా శేమీటీ?”” 
“కాందరపడఖ, కావలసీింంగనే పొలోసుచదుకో బాణా 

నిదానించి కోరీ మెత్తు వెయ్యి” అన్నా జాటశకౌడు. 

“వేన్! ఏమి దెదార్యంరా?......అయిళే, పురి), గరం 

యిక్కడ జేరాశాను” 

“అబంటుత్ోో మారు తేసిరాజనంది” 

తోని రాజు రా”? 

“ఆట కెట్టు అనికూడా. 

“ఆటక్ దాట్టురా” 

ఆటకెడు నంజేహీన్తూ అనగా “జం శందుకోయ 1!” అని గది 

మూడు సలహాదారు, 
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ఆటకాౌడు గోకి?” అన్నట్టుమా(తం చూడగా సలహాదారు 

పొంగిపోయి ““ఆఇమేవూరు మహానుభౌ వామోదీ?” అంటూ గభీ మని 

శేచి శంకరప్ప రెండుచేతులూ పట్టుకున్నాడు 

శంకరప్పకి, చెవీలో “వెకడు” అని వినిపించినట్టయింది, 

“నన్ను చూశారా? నావేషం కనవడుతోండా? పొట్ట చేత్తో 
పుచ్చుకు వచ్చాను. అన్ని వళ్ళూ నావే” 

66 ళ్ళ్చీజ్య్ర సీ! 

“శంగిరాల శంకరప్పు” 

ఆట కాడి మనస్సు గుబగుబ లాడిపోయింది, 

ఉత్సాహం అణుదుకో లేక “ఏమిరా ఆట కట్టిందని వొస్పుకుం 

టావా యెత్తు వేస్తావా?” అని దురుసుగా అడిగా డతను, 

చేల పం... ఈ గ[రంతో యీ బంటుూా” 

“తెంచి రాజవుతుంవోయ్ాి 

“అయితే, రాజు నిక్క-డ వేశాను 

ఇలా అంటూ యెత్తు వేసి పత్యర్షి “నీకుదక్కు న్న చోట జెప్పుకో?” 
ఆన్న టు చూడ గా ఆటకెదు తెల్లబోయి శంక రప్ప శేని చూశాడు, 

“పం, మూ డెగ్తుల్లో కట్టలేకపోయాననా ఆలా చూస్తున్నారు? . 

తప్పే, అపరాధి; శ మంచంది; ఏం చెయ్యనూ మరీ? ఇంకొక్క- 

యెత్తు “ాఎ(రగది శక టుంచే మాది, దాంతో చారి రాజాగా 

సగంలో అందుకుని *వోరీ, శక టింటో చేశావురా రాజునీ”’ 

అం సలహాచారు సీంవానాదం చేశాడు. 

“అర్క అరే” ఆంటూ ఆటకౌెడు ఆశ్చర్యవ'డ్జాడు. 

_తిపక్నీ ముందు నాలుక కరుచుకున్నాడు. తరువాత తన 

రాజుని తీసీ చేత్తో పట్టుకున్నాడు, ఎకుడ వేదామన్నా నకం 

కనపడ లే దతని!- 

ఫ్ాఢీ 



శ్రీపొద సుబ్రహ్మణ్య శా గ్ర్రీ) చిన్న కథలు 

మతి పోయింది. చివికి “హూ ఆంటూ బలం అంతాకలిపేపి 
కార్ళు చాపేవి రెండు తొడలూ నోక్యాంటూ గోడకి భరబడి 

పోయాడు 

ఆట కెడు వుబ్బెళ్తుగా లేచి, గభిమని శంకర స్పనుకాగిలించుకుని 
“నునోనుభావా! ఎవరో సామాన్యులని మిమ్మల్ని ఫీళ్లన చేశాను 
ఏక వచన(పయోగమున్నూ చేశాను. అ పరాధిరి నన్ను క్షమించాలి" 
అ; బతిమాలాడు + 

అందుకు కంకరప్ప ోమోోేమిో కించపడనక్క-న్రదు. మొదట 
మీరనకున్న టప్పటికీ నేను సామాన్యం ఇక యేక వచన 
పయోగమా? ఈసితిలో నాకు అదికూడా గారన'స్పృద మే, 
చిన్నమ్మ కొడుకులు మోరు, ఎవరి నేమన డానికయినా అర్హులు. 

నన్ను మోరు “నువ్వన్నందుకు నాకే విచారం లేనప్తు డీక మి 

కెందుకూగ” అంటూ తేల్చేశాడు, 

“ఆయ్యా, యాఫూట మిరు భోజనానికి మాయింటికి దయ 
వయ్యా ఓ?” అని ఆహ్వానించాడు నలవాదారు. 

“అలా కాదు ఈ వూట మా యింటికీ, రాతి మో యు. ంటీకీ 

వస్తారు వారు” అని సఅహాచారుకి సద్ది జెప్పి“మరి ద య చెయ్య డి?” 
అంటూ శంకరప్ళ చెయ్యి పట్టుకున్నాడు ఆట-కాడు, 

శంకరప్ప ముందు చెయ్యి విడిపించు కున్నాడు. 

“మవోనుకొవా! మీ రుభయులూ నన్ను శీమించాలి. మీ 
ఆను(గహానికి చాలా సంతోమం. నే నింతలో యీవూరు విడిచి 
వెళ్ళను, ఎన్నేసి వూటలు మో యిళ్ళల్లో భోజనం శౌయాాలో 
అప్పుడే అయిందా? ఇప్పటికి నన్ను విడిచిపెట్టండి, కారణం తగ 
వాతమనవి చేసుకుం టాను”” 



వడగింజలు 
య 

“మో బన యెక్క-డ?” 

“పెద్దమ్మ యింటో”” 

భోజనం చెయ్య గానే దయచెయ్యగలరా! 

వల్ల కౌ దంక1కే భోజనమే మౌ నెయ్య గలను” 

“అక్కనే దక్క-శేదు. ఇంతట్లో మేము కూడా భోజనం చేసి 

వస్తాము మమ్మల్ని వొక చోటికి తీసుకు జెడతాం. మోకు 

వారితో--ఇప్ప డెందుకు లెండి, తరవాత మౌట్టాడుకుందాం 

పెద్దమ్మ యింటి వెనకి లే మౌయిల్లు పదండి”? 

మీిగురూ బయలు చేరారు. 

కామళా డ్రి, వెంకప్పయా జులూ వెం,టరావడం చూచి, పిద్దమ 

“అప్పుడే పెట్టల్ని కొట్టిన ట్టున్నాడు నాయని” ఆనుకుంది, 

ఆమాటా Se చెబుతూ ను! కూచుని “భో 

జనం శాగానే వచ్చేస్తాం” అంటూ శె హీ యాజులూ వెళ్ళి 

హోయారు. 

జరిగిందంతా విని “యిదీ పద్ధి త” అని మెచ్చుకుంటూ దగ్గిర 

కూచుని కి భుగు చెబునగా శంకరప్పకి సుష్టుగా భోజనం "పెట్టించింది 

పెద్దమ్మ. 

౭ 

“ఇడగో, భీమసేన రావు గారే! ఎప్పుడు దయచేశా శీమిటివూ ళోకి?” 

“ కాస్సేపు మాట్లాడకండి! శాస్తుల్లుగాయా! నా ఆట కట్టి 

తీరతా నని నట్టు పెట్టుకున్నారు పంతుబు గారు 

“ఎపుడు వేళొ రండి యతు?” ’ 
జానీ 

06 పొద్దున్న శ్ 

ఖలీ 



(శ్రీపాద సుబ్రవ్మాణ్యశా్య్ర్రి చిన్నకథలు 

“తమను రేగా?”’ 

“ఆవును” 

కీ చిత్తం” అంటూ శాస్ర రాజు దగ్గిరగా కూదుంటూ తన 

ముందు కూచో మని చోటు చూపించాడు, కాని శంకరప్ప కూచో 

లేదు. అది చూచి యాజులుకూడా నుంచునే వుండిపోయాడు. 

ముగ్గురూ బలం పరిశీలించారు. 

శాస్త్రీ శంకరప్పా చిరునవ్వు నవ్వుకున్నారు. 

అరగడియ గడిచినా చలనం లేకపోవడం చూసి కళ్ళతో 

పొడిచి యాజులు శెళ్చగొట్టగాా *ౌఆత్రు “పంతులు గారూ! 

అంటూ ఆందుకున్నాడు, 

“కోపం వచ్చినా సలే ముందు నామనవి చిత్తగించాలి తమరు” 

“ఒక్కక్షణం తమ రూరుకోనాడదూ? ”? 

“ఊరుళోనేనచ్చు. ఊరుకో లేకౌ కాదు ఆట కట్టించుకున్నా, 

కట్టినా వేంకటనతిరాజు గారితో యెత్తు వెయ్యగలవారు మన జట్టులో 

తమ రొక్క-రే కాని యిలా చూడండీ, వీరుూతంగి రాల కంకర 

ప్పగారు లెండి వీరి పేరు. వీరి నొక్క-యెత్తు పెయ్యనివ్వండి, లేక 
పోతే తమకే వేయించండి వీరి సలహో పుచ్చుకుని” 

“అయ్యో, దయచెయ్యండి?” అంటూ ఫంకరప్పకి . తేీవాజీ 

మిచ్చాడు రొజు 

చిత్ర) చిత్తం*_నుంచునివుంయే బలం భాగా కనపడుతోంది 

సెల నిస్పీంచండి” అని సవినయంగా కోరాడు ళంకరప్పు. 

రాజు “తన చిత్తం” అనగా శాస్త్రీహడా ఇప్పాడు కొని 

శంకరప్ప కూచోలేదు, 

“ఆంత సనుద్గులా నాగు! అని (వళ్ళ్నించాడు బంకులు" 

జీల 



వడగి౦ంజలు 
ar 

“సం'దేవా మేం? మూ జెత్తుల్లో అట కటే స్తారు” 

అచ్చా! ఏవూరయ్యామోదీ? ”? 

పంతులు (పళ్నలో అవామికా, తేలిక భావమూ వుండడం 

గురించి *మా బహ్మి గాళ్ళకి నూరు సరిగా తిరగదు చిర్తేగిం 

బారా?” అన్నట్టు మొదట రాజుకేనీ చిరునవ్వు నవ్వుతూ చూసీ 

“చిత్తం చితృం, నా కేవూరూ తేక_డి, వెట్టుమాది పవీని* అస 

చివరికి పంతులుకి బదులు చెప్పాడు శంకరప్ప, 

“పక్లు చదరంగం ఆడ కాయా?” 

“ఏమి అడకౌP ఆహార నిదాభయమైధు నాది-చి త్తగించారూా? 

పకీలు మనుష్యులు జేసే పను అన్నీ చేస్తాయి. ఆయి తే, యెత్తు 

వెయ్య డానికి మాతం ఫూటలికి వూటలూ, రోజులికీ రోజులూ గడి 

పెయ్యవు”' 

ఈ నుర్మాఘా కానికి వ్య(గు డయిపోయి “అఆలాశేం? అయితే 

దీదీ కాయ కదుపూ చూదాం)” అంటూ మూతి బిడాయించు 

కుని పక్కకి వొత్తిగిల్లాడు పంతులు, 

“నన్ను పరీక్ష చెయ్యాలం కే నువ్వు తప్పుకు ౦కే యీ మవ్చ 

తుందీ?'” 

“మౌశేం చెయ్యాలీ?” 

“అలా కూచి) రాజు గారికి సలహా చెప్పాలి, లేకపోతే వారిని 

తప్పుకో మ) నుజ్వే అడాలి” 

4 పాండిత్యం వొలించేన్లు న్నాజే! ఏది మరి కానియ్యి”? 

ఉభయుల మర్యాదాతిక్రమణమూ గుర్తించి రాజూ, శాత్ర్రీ 
ఇవొలా అందోళన పడ్రారు; శొని యింకా ముదిరితే ఆప్పుడు 

చూసుకో వచ్చునని వరుకు నూగు? 

a 



శ్రీ పొద స్ఫుబ్రవ్మాణ్యశ్యా న చిన్న కథలు 

పంతులు రాజు పక్కకి వెళ్ళొడు, పంతులు స్థానంలో యాదాల్ని 

కూచో బెట్టాడు శంకరప్ప, 

శాద్ర్రీ,, యాజులూ వెకీ వింకంగానే వున్నారు శెని యింతా 

చేసి చివరికి శంకరప్ప వూడిపోతా చేసో అని బిటబిట .లాడి 

సో సాగారు 

ఆప్పుడు “సిలవాP'”ఆంటూ ముదు రాజు అనుజ్ఞ పుచ్చు 

కుని తరవాత “మన రాజుని పొక్క గది వెనక్కి. తప్పించండి” 

ఆని యాదాల్ని ఆజ్ఞాపించాడు శంక రప్పః* 

వెంటే “తమరు తోనీరాజనండి రాజుగారూ!” ఆని పంతులు 

పురమాయించాడు, 

“వున రాబొని ఆబుటుకి అడ్డు వెయ్యండి యాజులు గారూ!) 

పంతులుకూ డా యిలాశే ఆజ్ఞాపించాడు శాని రా జందుఠకం౦ంగీక 

రించలేదు. 

ఇద్దరికీ చర్చ (పొరంభ మయింది. “ముండు మనరాజు వునికి 

గటి చసుకోవా” లంటాడు రాజా. ““ఎదటివారికిగుక్క_తిర 

క్క్ల౦'డా మళ్ళీ మళ్ళీ రాజనా” అంటాడు పంతులు. 

ఇద్దరూ వొక్క నిమిషం ఆలో చించారు. ఆప్పుడుకూ డా 

పంతులామా"ే అన్నాడు “ఆయితే, యీఆటతో నాకు సంబంధ ం౦ 

లేదు. మారు శౌనివ్యండీ”' అని రాజు తప్పుకున్నాడు, 

వెంటనే ద్విగుణితో తావాంతో (తెరిచి రాజు” అన్నాడు 

పంతులు 

“మన నల్లగది ళకటు ఆద్దుపడె య్యండి”” ఆన్నాడు శంకర ప్ప 

“నేను మిశకటుని కొశ్తేశాను” 

“మీకేం చేస్తారు యాజులు గారూ? 

Bo 
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“నేను వారి రాజును కొకేళాను” 

పంతులు, నొలుక తెగ్గరుచుకు న్నా శుం చివరికి నోరు కేస 8 

కున్నాడు. 

తరవాత శాస్త్రీ యాజబ్లులూ బలవంతే పెట్టగా, రాజా స్థయం౦గా 

శంకరప్పనో వొక ఆట వేశాడు ఆదిముగి శాటప్పటికి చీక టిపడింది, 
అయినా కాజే వోడిపోయాడు. శంకరప్ప వెంటవెంటనే మెత్తు 

వేస్తూ రాగా, రాజు, గడియా రెండు గడియలూ ఆలోచించిగాని 

యెత్తు చెయ్యు లేశ పోతూ వచ్చాడు. 

అందరూ లేచారు, 

“శేపొకమాటు దయచేయించండి” అని రాజు ఆవ్వోనించ గా 

“చిత్తం చిక్కం, తప్పుకుండా దర్శనం చేసుకుంటా నంటూ 

శంక రప్ప సెలవు పుచ్చుకున్నాడు. 

తరవాత రాజుతో లోగుమ్మం డా కా నెళ్ళ్ 66యిద౦తె తెలిపే 

ఆంటారా తమరు?’ ఆం అడిగాడు పంతు", 

“ కాశకేమో?” 

“ఎన్న టికీ కాదు?) 

“ఎంవేతా?” 

ఓ అస స్య" అ ష్ శ గి “అలాగా ......ఊచ్చీష్ట ణపతి వు పొసనను౦ది అ (బా హ్వాడికి) 

“తము "బెంగా కనిపెట్టారు?” 

“ఆవేషం చి క్తగించారా?'” 

“సింగి నాదంకాశూ? మహారాజులు" గారి యెవట మన మెలా 

వుంటా మో ఆలోచించా5ా?”” 

బుర వంచుకుని మెట్లు దిగి “మర సెలవు” ఆని మెల్లిగా 

జారాడు పంతులు,,. 
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64 వేంకటపతిరాజుగారనో టప అఆజావా? శెండాటలూ నాళశే 

'నూగిపోయారా? ఇంకేం? మొదటే యీదారి తొక్కావలసిం 

దోయి నాయనా! ఆదిక్కు-మాలీన "ఠా ణేదా క్కడ జాపరింకూ 

వోయి నీ పాణానికీ” అని శంకరప్ప వీపు నిమురుతూ పెద్దమ్మ 

చాలా నొచ్చుకుని, చాలా మెగ్చుకుంది. 

అది చూసి “శా ణేజాళేమిటి ళంకరప్పు గారూ!” అన్నాడు 

శాస్త్ర “ఆయన చదరంగం ఆడలేణే”” అన్నాడు యాజ్తుబు, 

దీనిమోద ోశాప్పనా మౌననా!” అన్నట్టు ళంకరప్పృు తనకేసి 

చూసీ చూడ్డంతో కే పెద్దమ్మ అందుకుని ఆది వేరే గాడననాయ 

నా! ఇప్పటిది కూడా కొదు లెండి. సా నాయక ఫోజనాని'కాలస్యం 

అయిపోతుంది, యిప్పటికి మిరు వెళ్ళండి, వ్యరినండికి నిద తక్కు. 

పయి తే జబ్బు గే స్తుంది మరి రాకండేం?”” అని తొందర పట్ట వారిన 

పంపేసి “నీళ్ళు కాగాయి పద స్నానం చెయ్యి అుసే రాయు 

సోదెమ్మూ! నీగ్ళు తొరపడం అయింగా, బుుంకెతరన తే నా! 

ని అడుగుతూ. రెక్క పట్టుకుని ౪౦కరప్పుని నూతి "పెగట్టోక 

తీసుక వెళ్ళింది, 

౮ 
స్ట పా దక్కింది, 

“మీకోసం చూసు న్నా” నంటూ లేచి నుంచున్నాడు శంకరప్ప 
అనో 

“రె తులు శిస్తులు తెచ్చారు. లెక్కలు పఠిపష్కా-రం చేసుకు 

వారిని పం పేశాటప్పుటి కీ వేళ అయింది. మావాడు కూడా కొం 

చం పని తగిలి సెంచ రాజే రాలేకపోయా కుం ఇంతకీ: నునం వెళ్ళ 

వలసిగచోట పొద్దు పొడిచాటప్పటికే ఆట మొద లయిం దని 

ఫలి 
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కబురు వచ్చింది, మరి బయలుచేరండి”” ఆంటూ శక్తి కవాచీ 

బల్లమోిద కూచున్నాడు 

“జే వారిని బయలుజేర మంటూశే గువ్వు తిష్ట వస్తా జేమి 

టోయ్?”” అని ముదలకించాడు యాజులు, 

ఒక్క_ నిమిషం సళా గాలు వెళ్ళిపోయాయి, 

దండెం మొద ఆరి వున్న అంగ్యాస్త్రాం తీసి కప్పుకు) శంకరప్ప 

అడుగు వేఛాకుం 

కనా నాయన్న్ని జందరాజే తీసకురండి నాయనా! వేళ తప్పి 

భోజనం చెయ్యడం మోకు మాతం మంచిదా?” ఆని అడుగుతూ 

వారిని కొంజూ చాటిం చి వీధి అరుగసమోద చతికిల బడీ ఇది వెన్షమ్ము, 

ఒకచోట, నుక బుగ్గమిసాల శ్యతియు డొక తురకాయనతో 
చదరంగం ఆడుతూ దయ చెయ్యండి శాస్తు)లు గారూ!” ఆని 

పిలిచాడు, 

మరో చోట వ్రుక తెలశ్కా నెక కెళ్యుడ్యూ సుక టావ్మాడూ 

దశావతారీ రంగుబూజు ఆడుతున్నారు. వారిలో (బావ్మాడు “అది 

నారాయణం వేభ్రాం రావోయ్”? ఆ పిలిచాడు. 

ఇంకో చోట “మా భీమరాజు అసాధ్యపు యెత్తు వేశా 

డండోయ్! మిరు వస్తేగాగి మాట తక్కేటట్టు లేదు. సమయానిక్ర 

జేవుడులాగ కనపడరు రావాలి, మరి తప్పదు” అని "సుక పంతులు 

శేళశ్తేఖాదు, 

మరికొండరున్నూూ పిలిచారు, 

కాని శాత్రి అగ లేదు. 

“చాలా తొందరపనిమోడ వెడుతున్నానండీి” “ఇప్పుడు కే 

దోయ' *ఆవలిమా జే వెక్చోటికి వెడుతున్నాను.ఇప్పుడు రాలేను, 

53 
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మరోలాగ అనుకోకండే,P” అని వారికి జవాబులు చెబుతూ ఆతను 

ముందుకి సాగుతూ వచ్చాడు, 

వెళ్ళివెళ్ళి వారొక (బావ్మాడి యింట్లో (పవేశించారు, 

అప్పటికప్పుడే అర జై యేళ్ళ ఆ (యావ్మాడు ఒక రాచకుమారు 

డితో చదరంగం ఆకుతున్నాడు. 
ఆట చాలా బిరుగావుండి. ఇద్దరూ (పాణాలు నుడ్జిన౦త కనీ గా 

యొళ్తులు వేస్తున్నారు, 

ఓమా (తాన తేలేటట్టు లేదు; -గాస క్ష త్రయుడి అట కొంచేం 

లాగ సానుగా మాతం వుంది. 

వీరు య చూస్తూ నుంచున్నారు, 

పప. శయ ; యాజులూ తముకితామే కూచున్నారు; గాని 

సోంకరప్ప గోడకి చంపే నుంచునే వుండిపోయాడు, 

ఒక్క-గడియ ౫డిచా? శంకరవ్ప యిక వోపికపట్టలేక శాన 

కీసి చూశాడు, కాత రాజాశేసీ తిరిగి యేదోఅన పోయాడ.; కాని 

సరిగా యీ సమయంలో, ఆ వృద్ద(నావ్మాణుడు అ౫ టక్కు- గా 

గోడకి చేరబడి “కృష్ణంరాజు గారూ! కమ యుస్ట్రంవ చ్చినవారి సల 

హా ఫుచ్చుకో౦డి. మరేమయినా చేసుకోండి. ఈపూటమా(తం తమరు 

నరిగా మెత్తు నెయ్యగలిగి తే నా గర్వపరివో రానికి త లాంటి 

శిక్ష విధించినా 'వెప్పుకుంటాి” నంటూ మూతి చిగించుకున్చాడు* 

వచ్చినవారిలో, యాజులు, సత్రకౌయరకం అ), శాత్ర్రి ఆట 

శాజే అయినా తేన యెదట కూదోడానికే జంకుతాడనీ “కనిక 
బాగా తెలుసు, శంకరప్పుని అత్రగా డిదివర శెష్పుడూ చూడ లేదు 

కాకపోయినా, ఆవేపాన్నిబట్టి అతనొక మనిషిగానే తోచలేదు 
ముసలాడికి, 
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ఆంచేశకే యీ వింకం ఆతనికి, 

ముసలాడు నిజంగా అసాధ్యుడు. దూర్వాసుల ఆదినరాహ 

మూర్తి అని అరం పేరు సరానరీ మచోరాజులుంగారిగో చద 

రంగం ఆడే కా నలుగు రై దుగురిలోనూ ఆత సెకడు, 

వారిలో వయస్సుకీ, నేర్చుకీ కొంచెం పెద్దకూడాను. 

ఆయి శే, మూర్తి అట జన్మాని కొక్క_మాటయినా కట్టా లని 

కృష్ణంరాజు కెన్నాళ్ళనుంచో వుబలాటం ఈమాటమిద “యివాళ 

కట్టితీరా” లని పట్టుదల కలిగింది 

కాని రపీమి పాొలుపో లేదు, 

వచ్చినవారి సాయం పుచ్చుకండామా అంేే శా స్రీ, యా 

జులూ తనశే తీసికట్టు. 

ఆతని కళ్ళు ఆ(పయత్నం౦ంగా శ రప్పకేనీ మళ్ళాయి, “మున 

శెందుకా?”” ఆనుకుంటూ నే “ణమీసూరు తమది?” అనేశా డతను* 

“మా రారుకోండి” తన్నష్టు శంకరప్పృశేసి చూచి “కృష్ణం 

రాజు గారూ! వారి వమా పేరూ అడ గవన్లు, వారి సహా మాతం 

ప్రుద్చుకోండి. తాతి గారి) మూడోమెత్తు వెయ్య నివ్వగ వారు” 

ఆని ఆందుకని శాస్త్ర బనులు చెప్పాడు. 

ఆది విని మూర్తి జెటకారంగా చిరునవ్వు నవ్వి పైగా సకిలిం 

చాడు. దాంతో రాజుకి పొడిచినంత పలి అయింది. 

శా న్ర్రీ యాజులూ కూడా కసి పెంచుకున్నారు. 

రాజు శంకరప్ప శేసీ చూశాడు. ఆచూఫులో గోసలహో చెప్ప 

వలసిం”” దన్న (పార్ధ క లేకపోలేదు; కెనీ శంకరప్ప చూనీ చూడ 

సటూరుకున్నాడు. 
తా 

తళ టై గ ద్ర”? డన్నాాడు ముగి వాను “సంబీహించకండి రాజా 

24 



శ్రీపాద సుట్రవ్మాణ్యకా్య్త్రి చిన్నకథలు 

శారూ” అని యౌజులు కూడా చెప్పాడు. రాజు నోరారా 

అడక్క_ పోయినందువల్ల నే శంకరప్ప నవూరుకున్నా డని వారు 

గహించేశారు, 

ఈ సలహాలూ, యీతటపటాయింవూూ యీబింకమూ చూసి 

కాపరం కడ తేరిన క్షు” అన్నట్టు వెకిలిచూపు చూశాడు మూ ర్రి* 

ఆది కృష్ణంరాజు గాయం రేపి౦ది* 

“చూస్తా శేమండి? అన్నట్లు వురుముతూ చూశారు శా శ్రీ, 

ం౦యాడొలూ నూ, 

ఊరుకోక ఆదిచూసి మూర్తి శిరకంపం చేశాడు. 

“ఏమండీ, నాకు సలహా సెల విప్పిసారా?” 
“తప్పకుండా మనవి చేనుకంటాను”” 
(బలా దయశాయ్య డి? 

“వద్దువద్దు తమరు జరగ నక్కా లదు” 

ఇలా ఆని శంకరప్ప, మొదట కాశీ యాజులుగార్ల శీసి 

గంభీరంగా చూశాడు: తరవాత మళ్ళీ వుఠమాటు బలం చూశాడు. 

పిమ్మట “మీ కీమో భయం లే” దన్నట్టు రాజు శీసి నిదానంగా 

చూశాడు, చివరికి మొగం వంచుకుని దూరంగా వెళ్ళి కూచున్నాడు. 

ల్ 

ఎలా చూనీగా అక్కడికి బలమే కాదు, బల్లకూడా కనపడదు. 

శా స్ర్రికీ యా జులికీ యి జేమో అర్థం కలేదు. 

మూర్తి వీకంగానే వున్నాడు; ( అతనికి యిదీ బోధపడ 

లేదు. రాజు కనుబొమ్మలు ముడిపడ్రాయి, 

“ఏర్యఅలా దూరంగా వెళ్ళి మాచున్నా రేం!” ”అని అడ గాడతను, 



వదడదగి ౦ జలు 
(ag) 

దగ్గిర కూచుని ఆడ డాని? తాతగారి ఆటలో యీమంత పస 
(( జే , క జ్ 

వుందీ! నే సక్కణుఎచే మనవి చేనుకుంటాను, తమరు యెత్తు యిం 

చండి” ఆన్నాడు శంకరప్ప, 

శాడ్ర్రీ యాొజులూ యిది మూ ర్రికి తగిన జవాబని సంతో 

షీం౦'చారు, 

టబ దేడో వుదండపిడుగులా వుంది” అనుకుని రాజా దిటవు 

తేచ్చుకున్నాడు* 

మూర్తి ఐ*రిపోక్ శ లన్నీ కిగంట చూసీ, శంకరప్పశేసి గు_ర్-రు 

మంటూ చూశాడు, 

ఒక్క నిమిషం యెవరూ ఆధరస్పందం శాయ్య లేదు, 

“6 ర్రాజుగారూ! కుడివేప్రున నున్న మన యేనుగుని వారి శకటు 

దగ్గిరగా వేయించండి” అని చెప్పాడు శంకరప్ప, కొని రాజుకది 

యిష్టం కాలేదు. అన నా యెత్తు వె య్య లేదు. పెగా “ముంధు 

మన రాజుని తీప్పుకోనా లండీ! లేకపోతే ఆట మరీ చెడుతుంది” 

ఆని వాదంలోకి దిగాడు, 

“ఇదేమిటండీ?” అన్నట్టు బైరక రవ్వ తనకేసి చూడ గా వారు 

చెప్పినట్టు చెయ్య ..డి రాజు్శగానాి”) అని శాస్త్రీ వప చేప్పాడు, 

“దర్ప మొనలు పెట్టకండి వారెలా చెబితే అలా చెయ్యండి. 

ఇన్షఏ లేశపోతే నమరు సొంతంగానే యెత్తు వేయించండి”. ఆని 

యాజు-. కూడా కచ్చితంగా చెప్పాడు, 

“అయితే వేశాను” అంటూ రాజెత్తువేశాడు. మూ ర్లి 

రకంగా యెదు రెక్తు వేసి కనుబొమ్మ అెగరవేస్తూ దూళాడు, 
“రు తమ కకటు మన యేనుగు పక్కకి తీసుకువ చ్చార.నీ-”” 

“మనకి తెరిచి రొజయిం దన్నమౌాట, అయిలే, నున య్యరగి 

చికి 



శ్రీపాద సు బ్రవ్మాణ్యళ్యాన్త్రీ చిన్నకథలు 

కటు రాజుకి అయివమూల గదిలో పజెయ్యండి!' 

భట వ్ర థాను? 

“అంతేనా? 

“నురమిటి?'” 

(“వారికి తెరిచి రాజయిం దని చెప్పరూ [*” 

రాజా ఈమాట చెప్పగా గతుక్కు_మని మూరి నెకి చూథాతు 
మీ మంజు 

“తాతయ్య గాదూ 1” 

“ఎందుక ౦డీ మనుమడి య్య గారూ 7” 

ఇలా ఆనీ మూర్తి కళ్ళు మూసుకున్నాడు 

క్ 99 “ఆలోచిస్తు న్నా ర 0డీ 

“తొందర పెట్టక ౦డి” 

మూరి వుడికపోయాడు. 

అతనికి వల్లమాలిన శౌర్యం వచ్చింది* ఇంట నే బలం ఆంతా 

నొక్కామౌాబు కలయచూాసి వొక మాటొక బంటూ, యింకొక 

మాటు శకటూూూ మరొకనూటు గు[రమూ ముట్టుక ఎ, మూడు 

మాటూ నూగ్గీసలాడిపోయి, చివరికి రాజు; ఎనక్కి- తప్పించు 
cn 

కున్నాచతను. 

గ గట్తు చ్ల్తంటై గప్ప జ యాసంగటతి శచెఫ్నా కుల 

“బుడండీ, స్వరం వుండిశోయి- శే మవ నల్లగది క కోటు? 

చాంతో వారి we 

“కొటి రాజండీ*' 
లు 

6603 బ్రా]? 

“కటండీ తాతయ్య గాహా 1 
రు 

మూర్తి కొయ్యయిపోయాడు, 

ఖా 



వడగీింజలు 
య 

ళా స్త్రీ యా జ్రులూ రెందు బాకా అన్వయించేటట్టు కటా? 

ఆన్నారు: 

రాజా మొసంసూద ఇయ్యి జేసుకున్నాదు. 

న్వగ తాలు ముగిశాక యువకులు ముగ్గురూ. కంకరప్పశేసి 

చూడగా, అతను, యదటి నోడవవుక్న పరశురాను పటంకేసి నిశ్వ 

లంగా చూన్తు న్నాడు. 

అ నిర్వి కార స్టీతి చూసి ముడు డయి, లేచి వెళ్ళి చెవిలో యేదో 

చెప్పాకు శాస్త్రీ 

₹ంకరప్పృ తలవూసి నూరుకున్నాడుః 

మూ రికి రోషం శెళ్ళిం చింది, 

చాని కది చల్లబడేటట్టు కనపడలేదు, దాంతో "తను బలం 

కలీ సేసి “చిట్ట చివర వచ్చి గారడీ చెయ్యడం కొదు (పయో 

క త్వం! చేతనయి తే మొదణ్ఞుంచీ స్వయంగా యొళ్తు సయ వున౦డీి”* 

అని మళ్ళీ తేన బలం సద్దుకున్నాడు, 

ఏమి సెలవు?” అని అడిగి రాదాకూడా బలా స్పాటప్పటి? 

శంకరప్ప వచ్చి కూచున్నాడు, 

REE క్క. ఆరగ డియ అట వడీగానే నడిచింది; తరవాత మంద 

గిం చింది 

అస్థితలోప కాడా మరో అరగడియ గడిచాక ోయిక నాలుగో 

యెత్తు “పడ వ్వ” నన్నాడు రంకరష్చం 

“నీక మూడో నుత్తు చేతగయితేకదా?” ఆం ముదలకిస్తూ 

నూరి రెండోయెత్తు వేశాడు 

శంకరప్ప నిర్విజ్ణత నటించాడు, ఆది చూసీ యువకులు తేల్ల 

పోగా మూర్తి “గ్కుగం దిగండి”? అన్నట్టు విరకంపం చేశాడుః 

వ 



ఇ 

శ్రా సు Ww వ్మాణ్యశా ము చిన్న క గం 

“ఎను వెయ్యమంటా రా?” అని అడిగాడు ౪ంకరప్పు, 

Cosy మయి తేనూ”' 

సుతే మాసే చెప్పండి”? 

“ఆడి జీమిటి?) 

యితే, యిదిగో శరం యిక్క_డ- వ ౪ొను.' 
“రచి రాజు”? 

“మిమ్నల్ని నాలుగో యెత్తు వెయ్యని వ్యస నాకు” 

“నీమాట 'లెళేమిఓ జమేమిటి వేశేశాను.”” 

ఇంక రప్పు ₹ె్ర్రీశేనీతిరిగి "పెదవి విరిచాడు 

“ఏమిట్ ూసహోరణీి” ఆశుకుంఘా MED టబు. ఇంక సు 

శీలిం చి “అయో, తాత గారూ, ముందు “కు వేసి రాజ యం" ల. 

ఆనె సద్గుకో సి మొూరలా రొజుంటారం పి అన్నాడు, 

గ్ర నాత్ర, కిష్టం రాజా, యువకుల తో కూడా సంకగప్పని తేని 

లుంటి॥ి తీయను వెళ్ళి, నసుంచోఐ "గడి, మెంో ఆద౦ంంని "మిం 

నన్ను గదా” అంటూ కండు చేతులూ పటకుంి (పొాగంచా నం 
వ వీ Et 

శొక యాజాగికీ గదలేదు, అహారంలేదు. = పపంచ్యగర ణి 
ఇ 

శ | 

అక్కు స ౫ పోయండి, Ake 

వారికి శంకరస్సు వుపాస్యదివత అయిపోయాడు, గెవ్ప గొప్ప 

ఆటగాళ్ళ దగ్గిరకి అతేస్ప తీసుకు వెళ్ళడమే వారికి అః టి 

పోయింద, 

భకి యోగంలో +ంకరప్పక కాళ్ళు ప్పశందాశా ళ్ళి 

పోయారు వారు, 

రం 



వపడగిం జులు 

ఇలాగ వొక్క- వారం గడిచింది 

ఈ వారంళోనూ “పర్దాప్రరంళో పేరుపడ్ట అట గాళ్ళు సగానికి 
గ్గ G 

గా చిత యిపోయారు, 

శంక రప్ప వీధికి రావడం భయం. పదులుూామికర జలు యా 
¥ Be 

ee? రి శ - 1 జం వంక భెలు చదరంగ్యప్రియ లశన్ని దుట్టుపం “మేము చూస్తాం వక్క 

ఆట వెయ్యండి” “మాకు మెళుకువలు చెప్పండి” “తిమరీవూళ్ళో 

వుండిపోండి” “తమకొకమాటు మహా రాజులుం గారిశోలఅ డాలండి”” 

“త్రమర్సీ, ది నానీ రికి పరిచయం చేసాం దయ చెయ్యండి” ఇలాగ 
1 జ్ర ని క్ 

(పొరించడం మొదలు సెట్లారు. 
ణి యు 

“తం)గిరాం శంకరప్ప* - ఇది పట్నం ఆంతేటూ --- చుట్టు 

పట కాడా రామనామము ఆయిపోయింది, 
on 

వూళ్ళనవూళ్ళనుంచి ఆట గాళ్ళు రాసా గారు, 

చూడని నారు “వెంత పకడయిన మనిన?” “ఎందరి వోడించి 

నచ్చాయో? “ఎన్నా సీ జాలు న్నా: చూపి ఎస్సీ సింహతలాటం 

మురుగు 9 న్యాయో ఏ? ఎన్ని వుంగరాలు గడించాడో౧” “ఎప్పు 

శాలువుబు కొతుళాడో?” అనుకుంటూ మాసి, తమ కళ్లు తామే 
ల 

య 

నమ్మ లేసం డా వున్నా మ 

ఆనేసషుం చాగాలేదని అనేకులు పట్టం కుల దాపు లిన్యవ నాగు, 
యు 

ఉప్పాడ జరీజూ యా క్ర బెట్ట రో_యాస,. బరంపురం తాపితౌలు 

కొందరు నమర్శించపోయా మ. "కాళ్ళ్మీర శాలువులు కొందరు కప్ప 

పోయారు. 

కొని 3ంరప్ప నొకటీ పువమ్వుకోలేదు. ఒకటీ తాకలేదు, 
గూడ నే లేదుః 

“అన్నీ ఫ్రుద్ను కంటా 1. ఉక్ టీ విడిచి పెట్టను. ష్పీ పోనిచ్చు 

రణ 

ఆట చ? 



శ్రీపాద సుబ బ, హ్నణ్య శౌ స్రీ చిన్నకోథలు 

కోను కాని యిప్పుడు కాదు. ఈసితిలో కాదు, ఎవరూ ఏమి 

అనుకో వద్దు. ఎరూఆ ౫ హించవర్లు, నేనువుచ్చుకోడానిశేవచబ్చాను, 

అడిగిప్రచ్చుకు(టాను””అని వారి కందరికీ సడి చెబుతూ వచ్చాడు, 

అనేకులు నిందు భ"* జనాలకు పిలిపించారు. ఇారికీ యిజే నమా 

థానం ఇచే నద్దు చాటు. 

ఎవరికీ యేమి" బోధపడలేదు, ఏమి తోచశేశేదు 

“పెద్దమ్మ చెల్లెలి కొడు కేమోరా” “పన్లు లేమోనయ్యాన 
“మొతానికి దగ్గిర నాడయి నంటూ దంపి అంటూ యులాగ 

మున్నో రకాల (పతిపాదనలు జరిగాయి, శౌనీ నొళటీ నిలవలేదు, 

నాల యాజులూకాడా యీవిషయం తెలుసుకో లేశ పోయా కు. 

కాదన తూడా గాంభీర్యం వపొం చింంఇంకొకచార౦ గడిచింగి* 

సాళుంతులూ, సేచాధిపతులూూ రాజబంధువులూ, రాజఫురు 

షులూ, సంపన్నులూ, సరసులూ కోరి తీసుకు వెళ్ళి, “౦3 రప్పతో 
మళ్ళీ మళ్ళీ ఆడీ, ఆట కట్టించుకొని, అచే తమ కొక గొప్పగా 

అఆనందించ సాగారు, 

ఆతనితో ఆడడమే వొక రాజయోగం అ? అనేకులు అ] 

యించి, కనిపెట్టుకుని, పడి గాఫులుపడి తహతహ లాడిలోసాగారు. 

శ లక రప్పకి శక్ర దివానీ యాజులు పేనాఒతీ అయిపోయారు 

ఠరాణేదారు కిదంకా వుప్పెనగా తోచింది. దివ i వవులు 

తూట్టుతూ ట్లయిపో యాయి; కొని అత నజీమో యరగనట్టు నటించ 

న. అయితే “మహారాడే కభురు చేస్తారే మో క పీసీ” 

అన్న ఫియంమా(త్రం ఆతనికోమూాల పేగులు తీ గ జేన్లూనే వు ౦ది+ 

లా 
వీకటి పడుతూ పడుతూ వుండగానే జీేళాకోళొలు చేస్తూ రామ 

సో 'దెమ్మ వడ్డించగా పెద్దమ్మా, ళంకరప్పా రయేకబంతి? భోజనం 

ర్త 



వడనగీంజలు 
య 

వేసీ నచ్చి అకుగుమోూద మహదచుం క బున చెప్పుకోసాగారు. 

మో పది విఘుశీయ కి శాక నచ్చి, నట్టి వాక నో నుంచ 

మీడ హామన్నాడుః 

ముగ్గురూ. నూట్టాకకుంటూ వుండగా  పెదమ్మ గా మూ!” 

ఆంటూ వీధిలోనుంనీ పిలుఫు వ చ్చింది. 

“ఏవ వారి” లంటూ కం నెళ్ళీ తలుపు తియ్య గ, 

నషూమ్మంటూ వీధిలో రెండు కాగడాలు. పాలకీ, పదహారమణురు 

బోయీ:నానూ. ఈకేలగోటీ, బచ్లేబతోటీ, తుపాకలగోటీ పది 

పది గుగగు భటులు, అందరికి జనాబుగా గుమ్మం దగిరసా వెండి 

గూ సాల ముస్పద్దీ అతనికి పక్కుగా డలా యగు 

చకికుడై, లేచి శంకరప్ప నట్టివాకట్టోకి వెళ్ళాడు. “ఇది మహో 

రాజులు౨గాకి పిలుపు” అరి నన్న గా వెబునూ, పెద్దమ్మ అతని తో 
కూడా రెండడుగులు వనీ ఆగిపోయింది. 

“ఇక్కడ తంగిరాల శంకరప్పు గా నున్నా రాండి” ఆని మున్స సీ* 

“తన్నారు?” 

ఓఓ గీ దర్శనంళౌసం వచ్చాము? 

శమగు...” ఆంటూ శనీ మాట తేల్సేళాడు. 

“వేము చామర్థకోఓ (శ్రి రావు రాయకప్ప రం గరాయణింగారి 

మ నుష్యుల౦ం” 

“వయచయ్యండి, వార శంకరప్ప-గారు” 

ముస్సద్దీ £ కొంజూ దాటే వచ్చా టప్పటికి శౌ ౩ మనస్సు వుల 

కలు వీసింది. ““వారవచా?” అన్న టు శంకరప్ప పెద్దమ్మ శేసి 

చూశాడు, “చెబుతా?” అన్నట్లు పద్దమ్మ కస్ట చికిలిందచి, మళ్ళీ 

వెసక్క- రెండడుగులు వేసింది. 

“(నమ సాగ రాలు అంటూ ముస్పద్దీ న్యముడు కె గా “శీకృనం 

౪న 



శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శా్య్ర్రి చిన్న కథలు 

రణం, దయ చెయ్యండి” అంటూ శంకరప్ప మంచం చూపించాడు, 

శా స్త్రుకాణా “దయ చెయ్యండి” అన్నాడు; కాని ముస్ఫద్దీ 

నుంచునే వు డి మోడ్పుశేలితో శంక రప్ప చూపిస్తూ “వారి సన్ని 

ధిని నుంచునే వుండవలనీన వాళ్ల నేను” అన్నాడు. 

“ఎత మాట సెల విప్పుంచారూ? ఆ.దరమూ కళూచుందాం 

దయిచెయ్యండి అంటూ మంచు దగ్గిరికి వెళ్ళాడు శంక రప్పు. 

శా శ్రీ వెళ్ళాడు. ముస్పద్రీ కూడా కొంతమారం వెళ్ళాడు; 
కొని మాచోక చేతులు దోయిలించుక్షన్నా డు. 

చివరికి అందరూ నుంచునే వుండిపోయారు. 

మంచం మొదస్టుంచీ నిలుపు కాళ్ళరూ చే వుంది 

అప్పుడు ముస్సద్దీ చేతులు మళ్ళీ జోడించుకని “తమరు చద 

రంగంలో నిధు లని కోలావాలంగా వున్న జనశుతి విషు తమ 

చాతుర్యంచూస్వీ తమతో వృక్క. 

చెయ్య వలనీం దని కోరుతూ, తిమ కోసం మా దొర "రు ఈ ప్ర 

ఆట వేసీ ఆనందించకోరి, దయ 

వారం పంపి.చారు. వారి అభీ రాష జొర్చంలసిం దం మా సవినయ 

_ైపారని ఆని విన్న పించాడు. 
(౧ శ. 

ఇది విని “ఇలా టి అహ్మాః 0 యిదిఎర. కెంరికి వచ్చింది!” 

ఆను కంటూ శాస్త్ర పరవశు డోయాడ్ర:. 

ఆయన మి వెప్పడమో తో చక, ళంకరప్ప్కు మొదట మిత్రుడి 

శేస్కి తగూవాత వెదమ్మగేనీ చు7శాడు, 
ద (6 

ళల లోఫు నే అశ్చగ్య సభకు సంతో మాదులన్నీ ముగించుకుని, 

కర్తవ్యం కూడా నిళ్చయింగునుగి వున్న పెద్దమ్మ వ 7 అన్నట్టు 

తల వొంచి. అడు చి గు న్ముంలో5 పళ్ళిలో గా ) 7 వెళ్ళ 

సర రష ము స్సద్దీ చెడు చేతులా పట్టుకు న్నాడు: 

Wr 



వదడగి౦ంజలు 
రగ 

“ఇలాంటి ఫభు సన్మానం చే ఛన్నదూ గెరగను అఆనలు, 

నా కిలాంటి యోగ్యత వుందనీ నా శెప్పుడూ తోచలేదు. తమ 
రాక నన్ను (బహ్య్మానంద భతి పల వేపి) ఇ దొోరవారి కటాత్నీం 

ల ౪9 

నాకు కొత్త ఆశలు లేపెడుళేంా శెన నా దోక టన నక 

తవురు బాగా ఆలోచించాలి", ఏదో శెంకు మూ డకరాల కొండ 

దున్ను కు. టూ, మ తులస" వనం జ సుకుంటూ శెల క్నేపం 

శోనూ ఫు: be శ mn "ఇ శాం, ఎమొాొద  యానఫూలు చేస్తూ వున్న | తున సే 5 కాస్టాతీరంమోద ప్రా 

వచ్చిప రాను. శికే ప్ర -అక ఎచ్చి నెలా సో జులఅయింది, ఇంకా చాలా 

రోజులూ వుండ వలసెవు,5, కోని పెధ్లా పురం విడి చి యిప్పటో నే 
pm 

నవతల ఆడుగు వెటు వేను సెటడాక్ కొను చక్కు_లు న్నాయి. 
4 న. జీ 

త్రవు రీ సంగతి దో ౫-8 విన్నాది_చి, నాపూద వారి ఆన్ముగహం౦ 

తిప్పి పోకుండా వుండోటటు చేసే “రం తమ గూద వు౧ది. "నే 
వ్. 

అ wr eos > 

నమ ఇ శీత నోటిలో శాం సతు వన్య వా భావించవద్దు 

మొదిట -నక్ ప దయిపోు, గేరనొత్ర ముస్ఫద్దీ ఆన్నాడు. 

“ది రోజులన౦చి మా పొంవారికి తమ లీలలు వినడంతోటి, 

| 2 ee 
ఇప్పుకోజంతో టీ సరపోత్ డి. ఇూడుగోబుంకరిగట శమత్తో 

యెతు వెయ్యో బఎ వారకి! సంఇల్పం కలిగింది? మరు ఆది వరాహ 
భి 

మూ రి గారి చితుచసినవా గ వారికీ ఈ సాఎకుం సమే తెలిసింది తేల 
అడే అలక శాక మ 

వారేడా కా వుండ లీక ను) గున్న పొళం గా మమ్మల్ని తరినూరుల 
. (6 

6 శెను పూర్తిగా మగవ్భువ ఎంతుణి. చామర్గకోట దొరల 
అయి AEN) ఫాం a2) 

సాష సౌదార్యాలు జగద్పడితాం) కౌని చదగ(గ౦ ఆటకోనమే 

మే మిప్పు డొకి చోటి* వెడుతున్నా ఎ. ఏర్పా ట్రన్నీ యిదివరకే 

అయిపోయాయి. మాట తప్పుడ ) ఆప రౌధ్ర ట్ర ఆయిపోతుంది*ో' 

“పోనీ, ఫల్దానా న దయ దేస్తామలాె్లే? 

mw 



శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి చిన్నకథలు 

(శీవారీ”” అని మాట సగంలోనే అందుకున్నాడు కంళకరప్పః 

“ఆలా మనవి చెయ్య డానికిన్నీ సుతరామూ వీలు కనపడ్డం 

లేదు. సేనే బయలు చేతి వస్తాను* ఏకణంలో వీలుపడిలే ఆశీ ణంలో 

వచ్చి వాల్తాన. ఆయితే న్రైకి్యి- పేని ఈ పాలకీ---యీపరి 
అటో వా 

వారం. వీట్కి నేనరు శ కాన పొద వెరినె వచ్చి నేకు దొర 
ఎ ద 

వారిని సేవించకుంటాను? 

(వుం వుత్సాహం అంతా భ గ పశీపోమింది*” 

ఈమాట. అన్నప్పును ము స్సద్దీ కాన స్రాపిరితో వున్నట్రయి 

“గమ రలా సిల పక్పించనద్దు. నాద గ్గిగ దొర బారనుకోంటూ 

వున్న ఫ కిచాతు 7" ప్రలు డడ మే జ తయన, యూ వ్గపధాన౦ 

వారి వుత్సాహాన్ని ద్వి సణ ఘూ, (ఆగుణమూచేస్తి చివరికి ఆనం దాన్ని 

శతసహ్మస గుణాలు చేస్తుంది" 

ముస్సద్లీ మరిమాట్లాడ లేక, రండు చేతులూమె త్తి నమస్కారం 
రు రు వ 

చేసీ, మెల్లి గా వెనక్కా తష గండు, 

ma దొ కా వెళ్ళి వాలం సొొనఎపాడు, 
య 

G2 

సుతారంగా మొగ తిప్పుకుంటూ శంక రస పెద్దమ్మకసిచాశా దు. 

గఫీమని వచ్చి అశనివీపు నిమురుతూ “చాలా చక్కగా చెప్పాను 

నాయనా! ఇలాగ మాట పొందిక వుంటే విద్య మెంతయి నా రాణీ 

స్తుంది” అని మెచ్చుకుంటూ అతన్ని మంచ _మాద కూచో జెట్టి 

పక్కని కూ చుండి "పెద్దమ్మ. 

“'ఈఫులక౦ం యేమిటి పెద్దమ్మా?” 

Wes, 



వడగింజ లు 
౧0౧ 

“ప్ప కాని కేం వుంది నాయనా? ఇది రసికుల లక్షణం, కళ్ 

తెలుసుకోడమూ, అనుభవించడమూ, శారవించడ మూ... ఇంతే 
* ళ్ ॥ శా నున త షా న వారి పని. కళౌపరిజ్ఞానం వున్నచోట వ్రంద్వాల చింగ తలరు త్త 

లేదు అ దలా వుండ నియ్య: నీక్రిజే చెప్పడం నువ్వు వచ్చిన పని 

కాయో పండో తేలేదాకె పద దలనం చెయ్యవద్దు” 
ఎ 

“సరిహాద్దుకూడా మాడను, నా?! 

46 WE 'స్తూవుండు , నుహా రా జురూ డా D౫87 న కురు చేస్తారు.” 

“షద)తౌ నీ చలవ?” 

ఇలా అంటు" శేంకరబ్బ పెద్ద హ్మ పాదాలు పట్టుకున్నాడు. 

“జె రితందీ! నీకు వచ్చిన లోటు లేద మ్మా! నువుర్ణ అ) వోరీకుడ 
wr నాయ నా]? “జ సంక గస గ్ న్ వయిపోతావు నాయనా[ి” ఆ దమ్మ గంకిరప్ప శిరస్సు ఆ(మా 

ణిం చిం, 
ఈజమయ లో “మాటు చొునవరి కచ్చారర ల గూరూP ఆని 

ముద లకస్తూ శాస్త్రే వచ్చాడు. 

పాచో నుని మంచంపూద స చేస్తా “మి*కివ్య లేదు 

టండ?”! అన్నాడు శంకరప్ప 

శాస్ర విభా తడై కకీమని 6లిచిపోయాడు, ఉమా నాయన 

మాటలోదొరకడు” అని పెద్దమ్మ ౩౦కర ప్పమిోద మెటిక లువిరిచింది* 
cn ల 

“ఇలాంటి చారదం (మే పండ్తుడికి జరిగిండి పెద్దమ్మా?” 

“నాయని కీ'కా ముంతెుంతలేసి గారవాలు జరుగుతాయో 

ఆపు చే అయిందా శాస్తుల్లు PR 

“ఇదంతా పెద్దమ్మ చలతా, మో ఆఅను(గహమూనూి””* 

ఇలా అంటూ మోడ్చు*లితో వుఖయుల*న తిరిగి నయుడె 

నాడు ౪౦కి గప్ప, 

రక 



ఢ్రైపొర సుట్రై సహ్నాణ్యళా దై చిన్నకథలు 

Pe జీ న్ అగో లు జ హా ఒఅరానికెంగానిమరితేరవాయి?!”” ఆన్నాడు ఖె్ర్రీ.దీనికి జవాబు గా 

మాంచి గసందాయప్పటులో వుంది ఆటా ఆునురగలు కక్కు. 
టు 

కుంటూ నవ్వాడు యాడాొలు. 

“వళ్ళండి నాయనా వళ్ళండి' జ తొందర. సెకుతూ 

పెద్దమ్మ లేచి ను చుం౯ 
లు 

“ఇలా మాదో ము గు ఆయాస.) ౧ర్చుకోో అంటూ యొాజు 

ల్ని ఇయ్యి. పట్టుప లాగి దగ్గిర కూవోపెట్టుకుు “ఏమిటి వశ 
టి a ని 

షూలు? వివరంగా చెస్తు” అన్నాడు సాయ 

“పడుతూ చెపు కోగూడ మూ?” అని శంక "స్ప లేఏ నుంగో గొ, 

“నా శౌెంయాసు యేమిటో సు? , షష లో వళ్ళి మన మూడ 

నాలాలి* అంత సొంగ, గా నుంది ఆట. మరిలి అటూ లేచి 

నుం౦ంగను ఇ న్సీ ముఖ పటురగు లాగాడు మొనా 
నో టే ట్స 

ముగురూ బ-నలుబే ౮. 
గి 

కస IY గ్గ Mee సారు నా, నిద షా చేను sn AD yt 

పు వూ శౌ పన్ని నటు, వేసి "పదవ మళీ వసి సుంకం గుమ్మ౦దా వెళ్ళ, వయ్య మ క కస్పే దు 

మూద నత ము నొ స్ప ౦డి, 

౧౩ 

పుచ్చపువ్వు లాగ వెన్నిలః గింధవ్లూ? లాగ పిల్లగాలి. వీట్ కను 

కాలంగానే మానసః ప లు? 

యువకులు యమగిరిపోతు న్నారు. 

రెందో వీధికి మళ్లా టప్పటికి “శంక రప్పగారు భాణా వున్నారా 

యేమి (టా? [)ని వుక్ళపళ్నం గజా న్నారోయి! కాని ఆగడానికి 

వీలులేి దం శాస్త్ర జవాదిుః 

రొ 



ప డోగింజలు 
య 

వురి నాలు గళ్ళు చాటూసు. ఒక యువకుడు దారి కడం గా 

నుంచుని “నుంచో, నుంచోవు కాదూ?” ఆన నిష్ణురా లా డాడు. 

“నీ నోరణే నీదా? ఇవతల వాళ్ళ మంచి చెడ్డలు చూడ వద్దూ? అక్క. 

డెంత తొందరపన వుందో యెరుగుదుఐ*” ఆంటూ నే తప్పించుకుని 

ముందుకి సొగిపోయాడు సెల 

ఇలాగే మరికొందరున్నూ పలకరించారు. “ఒక్కొ... యెత్తు” అని 

ఆనేక లువ్విళ్ళూ రారు. “వీలు లే” దనడానికి శౌ విసిగి 

పోయాడు, 

మళుపు తిరిగేటప్పటికి వేళ్యావాటికం 

సర్వవిధాలా అది విల క్షీణ పపంచం. 

మామూలు గా కెక, అక్క_డి వెన్నెల సుగఫిళింగా వుంది. పిల్ల 

గాలి మధురంగా వుంది, 

దీనికి సాయం, శ్రైక మేడమోద గాతపాట, ఒక మేడమిోద వీణా 

ధ్వగ, ఒక మేడయూద మృదంగ ధ్య 0 వుజ్జీవింప చేస్తూ గ డైలచప్పుడు 

ఒక మేడపుాద కిల భు నఫ్రష-, ఒక మేుడమిన ధలోేక్య్ళోలు* 

ర ద్వా రాలలో బంగరు దెమ్మలు, కొన్ని ఆతుగులపూడ 

జంగ మవల్లుంఏ కొ మడంముందు నీశావోక చిలుకలు. 

ఆక్కడ క్కడ నీడల్లో కొత్త తు మ్మోదలు- 

ఆలాంటి “ఏ యో సు[తమండలీ. 

ఒక మేడపూదనుంచి “అలుశుగాహ్మా దండాలు” ఆని వి) 

పించింది, శశ్రీకృషారణంి' ఆన్నాడు శౌ త? 

ఒక్ ద్యారంలోనుం చి “మామయ్య గారకోసం కళ్ళు కౌయలు 

కాసిపోయాయి అం వినిపించింది. “షోరగా అమునా పండ 

నియ్యిి” అ; యాబులు దీవన, 

రకా 

క్? 



(శ్రి బాద సు ట్రై, హా A సిత యి చిన్నకథలు 

ఒక ఆఅకుగసూద నుంచి “బావయ్య గారు, భావం గౌరు, అం 

'డొత్తులు-దయ చెయ్యిరూ!” అని పిలుపు. “ఒకళోటికి శంక రప్ప్ఫు 

గారిని తీనుక పడుతు నాగా ము ఇబ్స పుుకేదు' ఆగ యాజుల నిరొ 

క్రరణ౦* 

ఒక మేడ ముందునుంవి సం మభధ్య్యా, "ఎక్ అహం వచ్చి 
lan 

ఆన్న య్య గారి” దండలు” ఆంగి, 

“కుం, వళ్ళ ఐగ్యాలి' 0 

“క్క మౌటు శంకగస్ప గరి పొదాంం కొయిచుకుంటాను” 

“తమి సే, ఉంనిచణి కాజసభ లో ee నర్తకి, 

విశేషించి దనగంగంలాో నిధి, ఒకి మాటు “ఆ కటు వ ఆస్ఫ ౦తీ 

చాశుర్యం చూపందగా పుచ్చి వహోరాజాలు. గా కమ! గతా ౦గు 

భీయళమూ,  బంగాగుజడా, చునో ఇలానులూ, ద..త ఫుబబమూ 

బసు “కైరీంచాగ * ఒక్క-మౌాటు పాదా లిన్నండ్” 

పా యిలా చెబ్బు గ” “చాపొడాలు మూగ భూ సరిగ "లు 

కదా!” అని శంకరప్ప సంకో చింగాడు. 

భే “మహాతుల పాదధూళి నాశిరనున దాలు) నంటూ వ 

ఫంకరప్పృ పొదాలుపట్లి కళళ దుకుంది. 
a) “" OO 

oh a వ్ ల్ Cas ఎ 

“సాల వయితేరాి” అని శౌ యు కనీ మూస్తూ శ్రంకరిప్పు నన శ 

“కాడు. “తప్పకండాను”' అని యాజు అనగా “౪౧కగబ్సి గారు 

మాయింటికి సావకాశంగా వస్తారమ్మా చె! అని కౌ 

వాగ్దానం చేశాడు 

మ భర అని అలివేణి తిప్పుకుంది, 

వారు నాలుగిళ్ళు చాటి వొక భవంతి డగ్గిర ఆగారు * 

“రంగ నాయిక” ఆని చక్కని పళ. చిశిలిచేసిన మన్మథ 

న 



నో 

నవవ్రషి ంజటు 
ళ్ళి 

హ్రాం వయస్సు రవార్రషి యిరవై ఆ సొట్రల్లో మేటి. విటుడు 

పందొమ్మిచేళ్ళ శీ త్రింరు యువకుడు, మూోగా'జబా నదరంగం౧ ఆడా 

టప్పుడు పరిక రాటు సద్ది సన్నిధిం నుండవల ని ననలుగును వేశ్యల లోనూ 

వొక వె. అప్పుడప్పుడు దహారాజు? దదరంగ వినోద ౧ చేకూర్చెనుజ్జ?* 

ఇలాగ శొంకరస్పు చెవిలో చెసి Tr గ.మ్నంయె'క్మా_డు, i 

౧ 
గుమ్మండాటి తే లోపల చక్కని భవ ఈ ముందు పెద్ద జూశా 
మల్లిపందిరి, బయలంత్రా పూల తోట. స .దిరికి దన, ణంగా పొవు 

రాల గూను. హోధ్రో ను" అరుగు లట దా పట్లబగ అన నంగ దీప్రకౌంతి. 

వాతావరణం అంతా ఆగ రువత్తుల “పరిమళంతో గు మము 

పోయి వుండి* 

పందిట్లానే సక కవచీ బల్ల వుండగా దాని పొద ఘాచు 
న్నారు వారు, 

ఎవ లేనా కినబడతా రేమో “ని యాల అటూ యిటూ 
చూశాడ, “ఏమితి దాం?” అని గా నీ ఆ ఆలో గనే ప రాడు. 

శంకర ప్ప క ఫృిప్పగి": చేత కా, 

ఇక్క. డల 1 ఇ సెకను యంలో కష గాగ పూ అటు కటి తీరణా 

నండీ” అని దక్షిణః వ్రు తిరిపిలోనుంచి "3 కచిఅక పలుకు విన వచ్చింది. 

“అమ్మయ్యా” “వలి. యొగి రి పడి తర్దనినో నిరేకిసా, “రంగ నా 

యిక” అన్నాడు మెల్లిగ" కాప: 

“ఆ యేనుక్కి- కాఫు లేదే అక?” అం రక నెమలి కేక, 
శా స్ర్రీ “మగదలుపిల్ల' ' ఆన్నాడు, 

స్ఫుటంగానూ, స్పృ౧ గానూ వినబడ లేదు; గా", జవాబుగా 

సన్న ఫ ఖుగునకంధిం. 

al we 



శ్రీపాద సు బ్రవ్మాణ్యశ్యాన్ర్రీ చిన్నకథలు 

“ఆలా వచ్చారా? ఆ యెత్తుమిద వచ్చారా? అందుకె మో 

రాకశె? ఉ_-హారగొ! ఇందాకటికంకే ఇడింది చెల్రె మోయ! 

అయినా గు[రం యిక్కడ జేశానండీ” అని మళ్ళీ చిలకపలుక్షు- 

ఊలిక్కి_ పడి యాజులు కానని గోకౌడ. “ఏమిటి దారి?” 

అంటూ కౌ మళ్ళీ తటపటా యించసా గాడు 

శంకరప్స యివేమా వినలేదు. మతు నూ చూడ లేదు. 

అతనికి తాదాత్మ్యం కలిగింది. ఆవేళమున్నూ వచ్చేసింది 

గభీ మని లేచి నుచున్నా డతను. లేన్తూనే దక్షిణపు తెంపి 

శీసి పందిరి" చివరకి వెళ్ళాడు. 

శాక్ర్రీ యాజులూ గమెందుకో?”” ఆనుకుంటూ నే వుండగా 

“నీకంత కష్టం న్య్భొందుకు చిరంజీవీ? ఏగదిలో యీ జంతు వుందో 

చెబితే, నే నీకోాణ్ణుంచే సలహాచెప్పి, నాలు శెత్తుల్లో నిన్ను గెలిపిం. 

చనూ?” ఆని కూడా ఆనేశాడు. 

ఆడి విన యేం చిక్కు వచ్చిపోతుందో అని నోళ్ళు మూసుకుని 

కంగారుపడసాగారు మితులు. నారీ గుండెలు వీ మకీచు మని 

పోతున్నాయి; కా, 

“మారు తంగిరాల శంకరప్పగారా ఈమీమిణండి? 

“జాను ఫౌభాగ్యవతీ!” 

“దండా అండి 

గలగల మని చల్లగా హస్తాభర కాల చపుతా యసయూమాటా 

కలిసి వచ్చాయి, 

68 శ్రీ కృష్టా ర్పణం”?” అన్నాడు శంకరప్ప- 

“ఏమండి, లోపలికి రా; ద్రామా?” 

ఈమాట యివతీలికి చెవిలో చెప్పినట్లు వచ్చింది, 

ఆతి 



వయగి౦ జలు 
య 

జవాబు వినపడలేదు, 

“పోనీ నేను వారి సలహా పుచ్చుకో నా?” 

జవాబు వినపడలేదు. 

ఏదో శ్రీ కంఠన్వర_. అతి సుతార మైన వు చ్భారణ, 

ఇది యిలా జరుగుతూ వుండగా లోపలనుంచి వక జరఠ 

వచ్చి, కింది వీడీలమిోవ నుందుంగొ, ఘా జులు వెళ్ళి ఆమెతో (పస్తావన 

(పొరంఖించాడు, 

“నారు వెవితీ వా అంటూ వుం, బల్లపట్టుకు వెళ్ళి చూపిం 

చడం యెందుకే అ కా్కా-?”” ఆ౪ మరదలు పిల్ల ఆన గా 4 అక్కం్డే 

దక నేదు వొక్క_మాటు చెబితే చాలు” నని శంకరప్ప మళ్ళీ 

అన్నాడు, 

శాస్ర యింశకౌ నిర్విణ్టుదే ఆయి వుండగా, మరదలుపిల్ల వివ 

రాలు చెప్పంది. 

“చాలా మట్టుకు మంచి దారిశే వచ్చావు; కొని, యెడటి 

బలంలో యొక్క-డ అవుకుందో కని పెట్టలేక పోయావు. ఆయినా 

మిం చిపోయించేమా 'లేదులే! చూడూ, కుడివేప్రున వున్న గరం 

తీసుకు వెళ్ళి, వారి శకిటు ముందు వెయ్యి?” 

టన Ca 

“నశ”? 

“వారు చానిమోగికి తమ మంత్రిని వేశారండీ, గు్రానికి కుడి 

(పక్కా గా వేశారు” 

“చాలా బాొణంది. ఈమాటు ఎడమవేపునవున్న యేనుగు 

నాలుగోవరస మొదటి గదిలో”? 

“వేనా నండీ” 

4a 



శ్రీపాద సు బ్ర వ్మాణ్యశా్య్ర్ర చిన్నకథలు 

“ఏమి జరుగుతుందో పప్పు” 

“ఆలోచిస్తున్నారు” 

కొంచం సేస్ప నిశ్శబ్దం | 

“ఇంకా ఆలోచనే వంగి 

4ఉతొందర పెట్టకు? 

మల్ళీ పొవుగడియ గడిచిండగె. 

ఇంకో ఆలో. నే నండి 

“కనివెబ్టుకని వు దాం” 

మళ్ళీ సావు గడియ నిళ్ళబ్దం. 

“అమ్మయ్యా! నము మంత్రని తమ రాజుకి కుడిపక్కని వేసు 

కున్నా రంది” 

“ఈమాటు మన గురాన్ని అయిమూలగా పురికిందుి 

వేసి రాజు” 

శంకరస్ప మొగం సిక సిం చింది. 

ఇంకో పావుగడియ చల్లగా జారుకుంది. 

ఈపొవు గడయలోనూ జరథ రావడమూ ₹ెస్ర్రకి నమన. 
రించడమూ, శాస్త్ర “మాట్లాడ సక?” అన్నట్టు చెయ్యి వూపడమూ, 

ఆమె మెల్లిగా ఛో పలికి వెళ్ళిపో వదుయూ జవగిసోయాయి. 

“రాజాని వొక్క. గది ముంగుకి-మన గురం దగ్గిరికి వేశారండ్” 

“నినశివా! మన శకటియో నే?” 

“ఆట కట్టండి” 

ఆతు ఆప మయూర | శేంకారం. 

మరి మాట లేదు. బలం కలిపేనీన చప్వుడుమూ[త౦ వ చ్చింది. 

ఒక)... పాను గడియ వేచివుండే తరవాత వెనక్కీ. వచ్చి, బల్లమాడ 

ఇట్ (గ్లో 



కాచుం యాచాలాభంగా అరుగుహోది కిటికీ శేసి చూశోడు 

కంకరప్పః 

కళ్లు వెదింపోయేటట్టు కిటికీలో. మొదట ౮౦కు చ్యాదవిం 

బాలు మెరిశాయి, వాటి వెనుక నూనూగు ఫూసాలున్న్నూ తళుక్కు 

మన్నాయి, 

పరో నునా మొగంపూద మొగా లుంచి, తీ యో డాలూ 

“కిెంపలు మలిగిపోతా యనుకున్నా” మనగా, శ౦కరప్ప ముక్కు. 

మాద నేలు పెట్టుకున్నా డ;, 

వీరీ స్ధితిలో వుండగా యొక్య్ళడోలాగ మంజీరణనాదం సన్న 

సన్ని౦గా వినవచ్చింది. “ఏమిటి చెప్మా? ఆను వటూ వుండ గా, 

“దా” అండి” అని వెనళెల చిం పబును. ముగురూ శ రిపడీి 

వెనక్క_ చూడ గా, అంజలి బ ధం సో వ్ర బారు భొమ్మ+ 

“కృపార్పణం” ఆని శంక రప్మా “సాభాగ్యపతీ భవ” అని 

శా ప్రీ యౌాజులూ దీపిన్హూ లే చి నుంమన్నాాగా, 

దరవానలి పాలే అయినా *.*రప మాఫప్రులతో వి|భాంతు 

రాలై, అంజలిబంధంతో ఆమె అలాగే .లిచిపోయింది, 

ఉడ్ల చార) తాభొంకుమొోన. ననన పన్న జరీక్౦.గు వా వలె 

కు ముద్దుముగ్గు గా వాటి, పొదవి పట్టుకుని గంటల మొల 

నూలు. మెడలో పెటపోద యెస* దిగుడు గా పచ్చలపతకం, 

ముక్కున నత్తూ బులాకినీ, చెవులకు జా కాలూ, కర్ణి పువ్వులూ, 

జావిలీలూనూ, చేతులకు మురుగులు, మురిడిగొలుసులు, పోచీలు, 

కంక కొలు, భుజబందులు, శిరస్సున సూర్యుడు, చం్యదుడు, పాపిడి 

పిందిరీలు, తమలపాకు, మొగిలిరేక, తెగ బాలెడు బం గారుజడ. 

దానికి గుత్తులు గుత్తులుగా గంటలు. 

YA 



శ్రీపాద సుబ బ్ర వ్మాణ్యశా స్త్రీ ) చిన్నకథలు 

అమె శరీర-కాంతిలో కలిని పోవడంవల్ల కొన్ని ఆభరణాల 

రత్న సరుకే గాని బంగారం కనిపించడం లేదు. ఒక్క శిరోభూవమ 

ణాలు మా(తమే సర్వాంగణంగా మెరుస్తున్నాయి. 

సంతత పరిచయం వుండిన్నీ శాల్తీ యాజులూ చకితు లయి 
నారు శంకరప్ప పరవశుజే అయిపోయాడు. 

“దయ చెయ్యండి” అంది రంగ నాయిక. 

“ఇప్పటి జాకా కూచునే వున్నాం కౌదూ? డాని శేమిగాన్సి 

రనభంగం చేశాను, నీగ్గగా వుంది” అన్నాడు శంకరసప్పు. 

“ఏంత మాట సెల విప్పించారూ? మా యిల్లూ మా వంశమూ, 

నా జన్మా పవిత్రం అయినాయి. మే మందరమూ, ధన్యులం అయి 

నాము?” 

ఆంజలి బంధం విప్పకుండానే రంగనాయిక యిలా అ_ద్ష్మ 

కౌ శంక్రరప్పశేసి చూళెడు. ఆత చూఫుళలో “ఆ ,దరర అన్న 

మాటలో (పాతినిధ్యం స్ఫురిస్తోం3 సుమండి” అన్న భొౌవం 

వుండడం గుర్తించి శంకగప్ప “మో పతా జు. ఆలా అని 

పిస్తోంది. నాలో కిఎచివూ వెలతమీణ్యం లేదు” అన్నాడు. 

ఈఈగ్రవులో లేనిది వై లక్షణ్యం కామ, దానికి పరిమితి” 

శా స్రీ, యాజులూ “రంగా, నువ్వు సుగాపెప్కాొ వన్నారుః 

“ నేన సహాయుల్ణయి పోయా ను” ఆని శంకరప్ప మందహాసం చేశాడు 

“ఆనహాయశూరుయ తవురు, పదికోజులుగా తను 'పేరుగూదుగా 

జీవదుంనుభులు మోగిపోతు న్నాయి. ఉబలాటం వురకలుజేస్తోంది 

ఆయితే, నాజన్మలో తీరనికోరిక యిది; కాం ఆ(సయత్నంగా 

నీడించింది”” 

“ఆంఠ నిరాశయీలా? కాకిచేత కభురుచేస్తే రాకపోదునా నేను? 

He. 
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ఈపట్నంలో పేమాహేమిలున్నారని తెలిసి మెళుకువలు హిం 
చడానికి కదా నేనువచ్చాను?” 

“శ్రీవారీ! (శీవారీ! శ్రూరుకుంటా లేం శస్తుల్లు మామయ్య గారూ”” 

ఊరుకోక యేమి టీచెయ్యడం?! ఆటలో  నెగ్గాముకనకనా 

మాట చెగ్గ డానికి??? 

క నాకో వాగ్బంధంచేశారు మోరి” అన్నాడు శంకరప్ప* 

“మోకు వాగ్బంధనం౦ చెయ్య డానికి సరస్వతికూడా చాలదంశు 

యిక ఆన్మదాదులమాట చెప్పేదేమిటి? అయితే మోరీవూరునుంచి 

కదలకుండా అష్ట్రదిగ్భంధ నంమా(త్రం చేసేస్తాంమేము” ఆన్నాడు 

యాజులు, 

దానిమిద “ఆవుగవును. ఆదితప్పకుం డా చెయ్యాలి” అని రంగ 

నాయికె, “ఇంకా చెప్పాలా?” అని శాస్త్రిద్భఢం గాఆ న్నారు, 

ఈసమయ౦లో వెండిపశ్ళంపట్టుకుని మరదలుపిల్లా, ఆమె జెనక 

ఇర -శానచ్చారు. 
Ww 

రంగి నాయిక జంట నే పొక తాంబూలం అందుకుని న్యు ర్మాలే 

సంక్రరప్పృకీ సచుర్సిం చింది, 

ఈఅవ కెళంలో పళ్ళెం తల్లి చేతిక౦దిం చి, మరదలుపిల్ల, శా తై! 

యాజాులిక్ తాంబూలాలిచ్చింది. 

ఒక్క-మౌాటు అయిదుగురిక ళ్ళూ మిలమిల్లా డూయి, 

వెంటనే ఫురుసులుము గురూ బరులు చేరారు. 

గుమ్మందా కా సాగనంపి, మళ్ళీ దగ్రైలునివేదిం చి, సెలవుపొంది 

అక్కొ- చెళైలూ. వనక్కిమళ్ళ్శారు.. తలువువేసేసి తల్లికూడా 

కూతుళ్ళ వెన కనే వెళ్ళిపోయింది 

స? 

ఫర చీ 
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౧౫ 

““పట్నంలోశెవరో అసాధ్యపు అటకెడు పచ్చారుట, మి 

శీమయినా జాడ తెలినిందండి ఏ 

“(లేదు మవో[పభూ!'” 

ఉదయం యేడెంమిదిగడీయల పొథైక్కాక, జరుగులైన రాజ 

కార్యాలన్నీ ముగించుకుని, పెసూపురంకోటలో, మహో రాజాధి రాజ 

"ీమగిహానుమంత, నెల వ్రూలుగండాంక, (శీ వత్సవాయి. చతుర్భుజ 

తిన్ము జగ పతిమహా రాజు అక్క- మేడ వసారాలో పచారు చేస్తున్నాడు. 

'లేజవ రాలెన న్రైక పరిచారిక వెనక పెనక నే కూడాకూడా తిరుగు 

తూ మహారాజు చెయ్యి చాపిన ప్పుడ ల్లా హుక్కౌ.గొట్లం డిస్తోంది, 

నుర తేజవరొలు, చేతులుకట్లుకు నీ, ముగ ౧వ౦చుకున్సీ మెట్లద ర 

నుంచునివుంది, 

జరూరు కాగితాలు చేత పట్లుకు, రౌ స్తంభందగ్గిర గా న'౦చుని 

దివాస్ట్ మాట్లాదుతున్నా ను. ' 

“ఊరంతా కోడయికూసోందిట మికు తెలవక పోవడంగెమేమి 

టండీ?” ఆని ఆశ్చర్యం కనపరున్తూ మళ్ళీఅడి గాడు మహో గా జు, 

“నేను సత్యమే మనవిచేసుకున్నాను మహాో(పభూ! చదరంగం 

అంశే నాకు తూహ్పూపడమరా యేమాతెలవదుకనక, దానికి న.బం 

ధించిన కభుర్లు నాతో యెవరూ వెష్పలేమోనండి” 

“ఆంకా విడ్డూరంగా మాట్లాడకారండి మిరు” 

ఇలాఆ౦టూ మహారాజు కొంచెం అసంతృప్పి కనపరిచాడు, 

“మనివూసి మాలేడుకాయ చేసెయ్యడంమెులా గా?” అం దివానీ 

అలోచనలో పాడు, 
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సరి గా యీసమ యంలో దూ రాసు) ఆడివరొహమోర్తి వచ్చి 

కభురుచేసి, సెలవుపొంగి పెకివచ్చాకు, 

“పట్నంలోశెవో నొన్న ఆట కాడు వచ్చారుట మోరువిన్నారు 

టండ?ి) 

వచ్నీ రావడంతో శే నిల వేసిను మహారాజిలాఅడ గా; మూర్తి 

వొక్క-శణం గుక్క_ఇప్పుకోలేక వుక్కిరివీక్కిరి అయిపోయి 

ఇంతలో మళ్ళీ సద్దుకున్నాడు. 

“నినడముకౌదు, చూళాను నుహ్మాప్రభ్ధూ! చూడ్డ మూ, శోదు, 

ఆత గాడితో ెండెక్తులుకూడా బీశాను మహాప్రభూ” 
“మరి సెలవిస్పించారు కాశేం? ”” 

(విధిలేక యిప్పుడు మనవి చేసుకుంటున్నాను జగ(్యత్సభూ! ఆ నువిషీ 

యేలినవారి సన్నిధిలో (పస్తావన చెయ్యవలి సిన వాడు కొడండి”' 

““ఆీమి?*)' ఆంటూ మహారాజు నిర్విర్ణుడయా డు, 

మొగం పక్కు-క తిప్పుకుని “చాలుగుబొదులు బాదండి”” అన్నట్టు 

దివాన్లీ కొన్ఫుగీటాడు. అది గుర్తించి మూర్తి వూర్మిగా పురెక్కా_డుః 

“అతగాడు కటుపొగగుమోతు, నొసలు వెక్కి_ర) చడ మే కాదు 

నోరే _ైబావ్మాణకోరు శావంగి?” 

“అంకే??? 

“నిజాంకొకనూతిపు ఆట కాదే. మెళుకువలు తెలిసినవాడే, 

శాన, మాటపొందిక లేదు. వినయవి ధేయత లెరగడు, పెన్రాపీన్నా 

తారఠతణ్యుం చే నలేదుం ఒకమంచియెత్తు నో చింగంటేాలేకపో లే 

యొదటిబలం లొంగు బాటులోనవుంద౦టే చప్ప టుాశేక లూయీ 

లలు --ఇకిలిం పృులురా భరించడం కవనం మహో రాజాధి రాజూ!”” 

“ఒకళ్లగేచిసాత కట్టుకోని, మరోగో చిషాొత కప్వుకుని.అగ గాణా 

రో 
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యేమిటండి?” అని ఆడిగాడు దివానీ, 

“చిత్తం చిత్తం, అత నేనండి. తమరుకూడా”” 

“ఆత గాడే అయితే, నేనూ చూశాను మహావభూ! ఒకనాడు 

మాయింటికివచ్చి నానా అల్లరీ చేశాడండీ” 

“శ్రీహరీ! తమలోగిటివ BD" ఆం టూనిక్విణ్ణకనటిం చాడు మూ ర్తి ర్తి 

“జవాన్లు అవతలికి పంపెయ్యబోగా, వ వొకడి ఆంగ్ చింపేనీ, 

వొకడి డవాలీలాక్కు-ని ధా రాజీ దారుకూడా చాలా అవస్థప శ్హా 

డండి అతనితోటి”” 
మహారాజు చాలా పరిగపినూ “ఆ బేమిటి చెప్మా?” అన్నాడు 

“పొగరుమోత న మే కాకుండా, కొంచెం మతిభమకూ డావున్న 

ట్లు కనపడింది మహ్శాపభూ?” 

“ోదివాన్టీ గారు సరిగా కవ వెట్టారు ఆదికూ డా వుందనే నాకిప్పు 

డనుమానం కలుగుతోంగి జగ(్యత్పభూ!”” 

మూర్తి యిలాఅనడం దిఐ-న్టీకి బాగావూతంయి చ్చింది. దాంగో . 

ఆతను “సెలనయి తే sites అతగాశణ్ణి రెపీలినవారి పాచాల 

దగ్గిర నిల బెట్టగలను శాని _” అంటూ నసికొడతను. 

“ఆటలో సారస్యమా? మాటలో పారుష్యమా? నడతలో 

ఖైరస్యమా? 

ఇలాఅని మహారౌజు ఆలోచనలో పక్షూడు. ఉత్సాహ౦అంతా 

విరిగిపోయింది. హుక్కొ-గొట్టం అందుకున్నాడు కొని నూట 

పెట్టుకోలేదు. మళ్ళీ పరిచారిక కిచ్చేశాడు. 

అదిచూనీ మూర్తీ, దివాన్టీ పొంగిపోయారు. 

“న వయికేా” అంటూ మళ్ళీన సికొడు దివానీ. ఒక్క-తీణం 

అలోచించి “అక్క శేదు; మిరు వెళ్ళండి” అన్నాడు మహారాజు 

కట 
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బరువుగా అడుగులు వేసుకుంటూ దివానీ వెళ్ళిపోయాడు, 

మహో రాజు యింగితం క ని వెట్టి “నూరపరాజు గారుకూ జా దయ 

చేసి వున్నారు, వారివో ముచ్చటలాడుతూ కిందవులటాను మహో 

(పభఖూ!'” అనవిన్న వించి మూ ర్రికూడా వెళ్ళవోంరూడు, 

[కా 

మవోరా బొక్క విథఘడియ బౌమ్మిలాగ నిలిచిపోయాడు, తరువాత, 

హు క్కా-గొట్రంకో సం, పరిచారికి వొక వేఫున వుండగా మరొక 

వేపుకి చెయ్యి చాపాడు. 

అదు ర్రాపడుతూ పరిచారిక తిరిగివచ్చి గొట్టం అందించింది. 

రెండు గుక్కలు పీల్పాటప్పుటికి రాజుకి కొంచెం హుపారు కలి 

గింది, ఏదో చెబుదా మని మెట్టద గ్గిరవు న్న పరిచారిక శేని చూశాడు, 

ఈలోపున  పక్ష్య-గదిలోనుంచి రంగనాయిక వచ్చి “అంతా 

సంగా వుండి మహాపభూ!” ఆని విన్నవించింది, 

ఆమెని చూశాటప్పటికి వహారాజ్లుకి మళ్ళ జిజ్ఞాస శేశి త్తింది. 

“రంగీ!” అని పిలినాడు మహారాజు 

“చిత్తం మహ్మాపభూ!'” అంటూ పక్క-క వచ్చి నుంచుంది 

రంగ నాయిక, 

“పట్నంలో కెవరో గొప్ప అటకౌదు వచ్చారుటా?” 

“అవును మహాపభూ1*” 

“అవు నంశే! నువ్వు చూకానా??” 

“చిత్తం, చూశానండీ” 

వారి బసకీ వెళ్ళావా! 

“నన్న రాతి వారు మూ మింటికే డయచేశారండి” 

aad 



(శ్రీపాద సు బ్రహ్మణ్య శ్ర! చిన్నకథలు 

రా తా అని కొంచెం శేషగా ఆఅడీగాఢు మహారాజు రంగ 

నాయిక అందుకు మొదట సిగ్గుపడి, తరవాత ధర్యం తెచ్చుకుని 

కఆమన్రును మవో(పభూ! రాతి ఆయితే వారుంటారని నూహిం చిం” 

“అవునవును, అలాగే ఆయివుంటుంది. నరే దయచేశారు” 

ఎక్క డెక్క డ యే యేజంతు వున్నదో వొక్కమాటు విన్న 

వించగాా? 

“విన్స నించడమా?” 

““ఆన్రవనండి* గోడ అవతేల నుంచుని నాలు గెత్తుల్లో రా 0) 

“గడ అవతల నుంచునాP లోపలికి రాలేదు?” 

“లేదు మహాప్రభూ! అనల్కు భారు మౌ యింటికి వచ్చినే 

మాకు తెలవదండి. మామూలుగా దక్షిణపు తెరిపిలో కూచుని యెత్తు 

జేచుకుంటాన్నాము. వారు నట్టివాకట్లో నే వుండిపోయారండి”” 

“నాలు శిత్తుల్తోనా!”” 

“చి త్రం నాలుగో యెత్తుతో ఆట కట్టిపోయిందండి”? 

“ఎవరిదీగా? 

రంగ నాయిక మొగ౦ వంచుకుని *వారిడి మహా(పభూ[* ఆంది* 

“ఆయితే, వారు నీపతీం వహీంచా రన్న మాటి 

“చిత్తం. బారు వచ్చేటప్పటికి యెత్తు నాది. వారు చాలా ఆసా 

ధ్యపు రాకడ వచ్చారండి, ఉ తృాహాలిరేకంవల్ల “ఇవాళ సూ ఆట 

కట్టితీరతా-ా”” 

“సి గెందుకూ 1 సమయం అలాంటిది, కనక చెప్పు” 

“నామాట వాకట్లోకి విన పడినంటుండి దానిమొడ వారు "నీ 

కంత కష్ట మెందుకు చిరంజీవీ! ఏ గదిలో మీ జంతు వుందో?” 

స్ట బశో! అలా కలినీందా కత్వూ??”?” 

2 



పడ్డగిం౦ంజలు 

చి త్తం, వారియెదటికి బల్ల పంపబోయాసు; కొని అక్కనే 

దని---వ మే ఆనా” 
““నీయి౦టి కెందుకు దయచేళారు?” 

“తరవాత తెలినీననంగతి మనని చేసుకుంటాను. వారు గొప్పు 

ఆట ఆడతా రనీ, నేనుకూడా-..”” 

“ఆవ్రునవుశుు తరవాతా?” 

“నిన్న రత్రి మా యింటి? బయలుదేరుతూ వుండ గా, చామర్గ 

కోట దొరలు, నారికోనం పాలకీ, జోడు మా లూ, పరినార 

మూ ఎంపీ (పౌర్థించామట మవో(పభూ!” ” 

“వారి కీర్త పొరుగూళ్ళకిన్నీ వడు ఫోం దన్నమౌాట. ఆయితే, 

మన కోట కెందుకు రాలేదూ?”” 

““ఇది అంత సులభ మెనదా రెజూధి రాజూ? 

మవో రాజుకి రంగనాయిక మాటలో ఏదో ధ్వని వున్నట్టు 

తో చింది.దానిమోద మూర్తిదివాస్టి గార మాటలు జ్ఞాప కంవగ్చాయి* 

“వారిదగ్గిరి పొగరుమో త్రసం మేుమయినా వుందాలీ” 

శీవారి! గంగిగోవు మహాపభూ! 

“మతి ఫమ వున్న్యు తో చిందా!” 

“అపర బృవాస్పతు లని చెప్పవచ్చు మహాపభూ! *” 

“కట్టుకున్న బట్టలు అసవ్యాం గా వున్నాయా?” 

“నీరుశావి అంగ్యాాస్తా లొకటి కట్టుకు, వొకటి కప్పుకుని 

వారి 'వేవం కటికి దార్మిద్యానికి నూచకంగా వుందే; శకౌని అస 

హ్యంగా లేను రా జండా!” 

“ఎందుకూ?” ఆనుకంటూ నీ “వికారరూఫులా?” ఆన్నాడు 

మహారాజు, 



శ్రిపౌద సు బ్రహ్మణ్య శాస్త్రీ చిన్నకథలు 

రంగనాయిక మొదట కొంచెం సిగ్గుపడింది, ఆఅం౦ంతకం శ యెొక్సు 

వగా నంకోచపడింద్థి కౌని తరవాత నిదానంగా చూస్తూ “చాలా 

చక్క-నివారు మవో(పభూ! వారి మొగమ్మాద (బహ్మవర్చస్సు 

తొండనం చేస్తోంది. తగిన జేషం వుంటే మస్మథుణ్ణి మించి వుం 

టారు” అని వెప్పేనీంది, 

ఇదంతా మవోరాజుకి కట్టుకథ గా కనపడింది, దీ౦మిద సౌలో 

చనగా వక్కకి చూశాడు రంగనాయిక వర్ణన పొక _(ొవ్నాణ 

యువకుడుగా రూపొంది యెదట నుందున్నట్టు క నపడంగి, “జ్య 

యెత్తుకి సెలవిప్పించండి”” ఆ) దోసిలి నుగ్గి కోరుతూ వున్నట్టు 

కూడా అనిపించింది, 

దాంతో వుత్సావాం రేశెళ్తింది. మనస్సు తేరుకుంది. అంతె 

ఆర్థం అయింది క ర్హవ్యం వ వెంటనే “సరే పసి 

ఆంటూ గదిలోకి బయలుపేరాడు వువోరాజు, 

వూక థారిణి అనుసరించింగ్న 

సన్న చేసి రంగనా ముక గడిలోకి జెళ్ళిపో గా, 'మట్టగద గరి ర 

పరిచారిక క్రిందికి బయలు జేరందిః 

౧౭ 
నాటి సాయంకం (శీ దాట్ల ఆప్పలనరసింవా రాజు మ ఆ) 

యేర్పాటయిండి. ఎత్తు పెయ్య డాంకి, ఫీమపరపుకోట నుంచి, (శీ 

వత్సవాయి విజయ గామ రాజు అ౦చెగు రాలమిద వచ్చి వున్నాడు, 

అస్పల నరసింహారా జెప్పుడూ చదరంగం శేసీ మాడడు, 
దశావతౌరీ అంటే మ్మాతం ఆతనికి నిఛాహారా అక్క నైనుః 

ఆందులో అతను సీద్దవాస్తుడు. మహారాజునో అదినా రాయణం 

ఆడగల ముగ్గురిలోనూ అతీను మొన గాడు, 

జర 



వడగి౦ంజలం 
mM 

సొంతానికి అత నెవ్వుడూ చదరంగం అడక పోయినా, చక్కని 

ద౧తీఫుబలం మాతం న్పెకటి సంపాదించి వుంచాడు, కోటకి 

జెళ్ళనిరోజున అతను ఒక బేపున నశావతారీలో కూచుం వుం, 
మరొక జేపున బంధువులో, మి[తులో ఆశితులో చదరంగం 

సాగిస్తూ వుంటారు: 

మహారాజు దగ్గిర లాశే యేదో నైక ఆటలో సమర్థు లైన 
వారికే గాం సామాన్యులకు ఆతన దగ్గిర (వేశం కలగదు. 

పిడయ రామరాజు మహారాజుకి నన్నిహితుడు, అప్పుల నరసి౦వా 

రాజుకి సయాశనా మేనల్లుడు, వెగా అన్న "గార అల్టుడు= 

భోజనానంతరం ఆల్లుడు మామ లిద్దరూ నిదపోయి లేచా 

టప్పటికి, పెద్ద పె ఆటగాన్భు చాలామంది వచ్చి కనిపెట్టుకుని 

ఫున్నారు. విశాల మైన సానడి అంతా కిటకిట లాడిపోతోంది 

రాజుకి సలహాలు చెప్పడానికి మొన గాళ్ళందరూ ముందువరసలో 

కూచుని వున్నారు, 

న్నెండేళ్ళ పయస్సుగల ఆప్పుల నరనీంహరాజా కొశుకు, 

వచ్చినవారి వందర్నీ చండనతాంబూలాలతో సత్మ_రించి, నొకరు 
తేచ్చి యివ్వ గా దంతపుబలం చక్కొ- గా సద్ది, యింకా వచ్చేవారికి 

స్వాగతం నివేదించడానికి ద్వారంలో నుందున్నాడు, 

నలుగురు మంగళ్ళు గోడల దగ్గిర గా చెదిరి నుంచు) విసనక్మ్రరలు 

వేస్తున్నారు. 

సొవడి అంతా పునుగువత్తుల ధూమంతో గుబాళిసోంది. చూసి 

వుండిన వారు శంకరపష్పృ చేర్పు వుగ్గడిన్తూ నుండగా చూడనినారు 

ఆప్యాయనంగా అలకిస్తున్నారు* 

ఇలాంటి సమయంలో అప్పలనరసింహారాణు వచ్చి ఆందరికీ 

eA 
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శ్రీపాద సుబ బ్ర వ్మాణ్యశ్యాక్ర్రీ సీ) చిన్నకథలు 

సనమస్కాం రాలు చేళిడు. సభ్యులందరూ నుబ్బెత్తు గాలే చి ఆనమ 

సా్క్కా-రా లందుకుని అశీర్వచ నాలు కొందరూ, (పతీకవు స్మా రాలు 

కొందరూ చేశారు. 

ఇది అయ్యేటప్పటికి ముందొక రాచకొమూాకునూ తరవాత, 

విజయ రామరాజూ వన్చారు ఎరిగిననా రందగూ కుళల[పన్నాదికం౦ 

వయ్య గ్రా మెరగనివారు పరీచయ భాగ్యం పాంధ్లారు. 

చివరికి యెవరీకి నిరిష్ట మైనచోట వారు కూమన్నారు 

అల్లుడి యింగితం కన పెట్టి అప్పలనరసింవా రాజు, గ్య్వారంలో 

ఫున్న కొడుక్కె-సీ చూళాకు. ఆరాదవీక్ష వెటనే వనారాగది 

లోశ్ల వెళ్ళీ శ ఎకరప్పునీ, శ్యాన్ర్ర యా జూలు గార్లనూ తీసుకుప చ్చాడు, 

నమస్కార నివేదనఅశోటీ, స్వాగశవ చనాలతోటీ సా కడి 

ఆ౦తో ముఖరిత మయిరోయింది. శంకర:;్పన్సి రెండు చేతులూ 

పట్టుకుని కొందరూ, కౌగిలించుకుని కొంవరూ (పీతివినంభాలు 

వెల్లడించారు 

సావడి అంతా సండుగానే వుంది; కొం బల్లకీ దత్నీణద్వా రా; కీ 

మధ్య యేజెనమండుగురు కూచోతగినంక వ! కెల్టీగా వుంది. 

అప్పలనరసీంవారాజా శంకరప్పుకి జలం చూపి ““అందరూా 

దయ చెయ్యండి” ఆన్నాడు. 

ఆంద రూ కూచున్నారు. 

“నా కింతచో కేందుకూ?” అని సంకో నిస్తూనే శం౪గస్పు 

కూడా కూచున్నాడు. 

మితు లరని వెనక కూచోబోయారు; కౌని ఆప్పలనరసింహ 

రాజు *త్రవు రిద్దరూ యిలా దయ చెయ్యండి? ఆ? పిలిచి బల్లకి 

పళ్చిమంగా తగదగ్గిర కాచో పెట్టుకున్నాడు, 

కాకు. 



చదడగ౦జలు 
య 

శంకరప్పకి అనుమాన౦ “హెచ్చింది, 

“వారిని ఏ కాకిని చెయ్యాలనా? మౌసల హో అంద *ంచజడా చేర్దా 

మనా? ఆయితే, యిదివరకి మహా వుండిందా? ఇప్పుడు లేకపోతుం 

దని జెంగా?” అనీ శా శ్రీ యాడిులూ కిందా మొదా పర్షారు, 

మొన గాళ్ళు “మక (ప్రారంభిం న ఫూడదూ?)) అన్నట్టు దూడ గా, 

అప్పలనర సిఎవా రాజు “ఆందరికీ చందనచర్చో అయిందా! బా నూ!” 

అని అడిగాడు, 

దానికి, కొడుకు “ఆందరికీ ఆయి ది; కొని శంకరప్ప గారికీ, 

ళా గ్ర గారికీ, యాదాొలు గారికీ మా[త౦ తరవాణి, వారినీ యిష్పుజే 

జీవించుకుంటాను"” అని జవాబు చెబుతూ శాన యా జులుగార్ల 

మయెదటికి వెళ్ళి నుంచున్నాడు. గం౦ంధఫుగిన్నె పట్టుకుని పొళ 

నౌక రతన్ని వెంబడించాడుః 

యిది యిలా జరుగుతూ వుండగా దశీణ ద్యారంలోనుం చి 

ముందోొక (పౌఢ వచ్చింది. తరనాత నెక మధ్య వచ్చింది ఆమె 

వెనక నైక బు్గు కూడా వచ్చింది పస్తూ నే) వ్రక్య-క్క లే, అందరి! 

నమస్కరించి నుంచున్నారు, 

ఒక నొకరు (పొఢ చేతికి బంగార ఫు గంధప్రగి సె అందించాడు. 

ఇంకొకనాకరు మధ్య వ్. వెండీతాంబూల ప్రపళ్ళెం అండించాడు, 

మరో నొకరు ముగ్గ చీంకి నెమలిరెక్క-ల వటికేళ్ళ విసనకర 
(0 ట త A 

Ta 

అందించాడు, 

శంకరప్పృ అతి గంభీరంగా శిరకపంకం చెయ్య గా శా, క్రీ 

యాజులూ మొగ మొగాలూ, చూదుకున్నారుః 

తిరవాతీ అప్పల నరనీంహరాజు మండహానం చేశాడు, విజయ 

రామరాజు కన్ను గీటాను 



శ్రుపొద సు బవ త్రీ న్స్) చిన్నకథలు. 

వెంటనే కంకగప్పకి కడివఫున కూచుని (పౌఢ, గంధపు 

న్నెలో చెయ్యి పెట్టింది. ఎడమవేపున కూచుని ముగ్గ తమల పు 

చిలకలు చుట్టసాగిండి. వెనకవేపున ముందు ముం గాళ్ళమాద 

కూచుని శంక కప్ప కప్వూకున్న అంగ్నాస్త్రం మెలిగ" తీసి తరవాత 

సరిగా కూచుని విసనకర్ర అందుకు౦దె నే 

శంకరప్పు (పౌఢశ్షసీ, మధ్యశేసీ అతిగంధీరం గా చూశాడు. 

అతని మొగమ్మూద చిరునవ్వు తళుక్కుమంది. తరవాత అప్పలనర 

సీంవారాజా కేసి చూస్తూ “ఇవాళ ళంకరప్పకి అగ్ని పరీకషీ అన్న 

మాట. ఉచితంగానే వుంది. శం గా నాల! పచ్చి గారడీ చేస్తా 

మంటే సాధ్య పడుతుందా మరి? కాని, (ప్రభా! గోదిపొతరాయ 

డికె అప్పరసల చందన వర్చు?”” అని ఆడిగాను, 

“తమకి పరీకా? అ )దులోనూ అగ్ని పరీణా? ఎంతమాట. సెల 

నిప్పించారూ? తమర్ని పరీకీంచడాని రరికి తావాతుందీ? ఇంతకీ; 

తౌము సామాత్తూ ఆ(శ్రీళుకుల అవతిరం ౫దా?”” అని 'చమత్మే- 

రించాడు అప్పృులనరనీంవారా జు, 

ఉ“వ్రధా స్తు *” అంటూ అందుకోని “తమ అమోఘ శుభచింతనం 

నన్ను తప్పుకుండా నడైకి-స్తు గి; కాని తాహతు లేదే ఈ విలా 

సాల మాధుర్యం చవిచూడగల యోగ్యత కాడా లేదే? అనే 

విచారం తప్ప నాకు మశే బెంగాలేదు. సకలానికీ నాకు ఆ పీనాకి 

పాణే వున్నాడు” అ; చెప్పి మవామేఎయవు లాగ సున్గిగయడ 

(పౌఢకి, దర్జాగా కుడిచెయ్యి అందించాడు శంకరప్పు, 

“ఇందులొ' యేదో కిబు కుందని తను రనుకోవద్దు. అయువతు 

లకు ముగ్గురికీ చదరంగంలో తగినంత చేర్పుంది పది పదిహేను 

గోజుఖ గా తిను రీవట్నంలో (పకటిన్తూ వుండిన చాతుర్యం విసి 

జో 



వడశి లి జ లు 
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ముగ్గలై, తమర్శీ, తమ చాతుర్యాన్నీ (వత్యతంగా చూడదలిచి 

(పొర్థించారు. ఇందులో దోష మేమో లేదని మామయ్య గా రంగీక 
దించారు, ఇక తరవాయి సంగతి, ఈ ముగ్గురూ కళానతులు, 

సకలవిథాలా యీనూరి వళ్యలలో మెన్నిక అయినవారు. తమర్శి 

నేవించుకో డాని కింత కంశే మంచిమార్గం కనపడలేదు నేనే 

యిది ఫురమాయించాను, ఇది ఛక్ట్యసవత్తుల ఫలితమే కాని మరొ 

కఠి కాదు, కనక తమరు మరొక విధంగా భావించవద్దు” అని 

విజయరానురాజు కూడా చాలాచాలా చెప్పాడు; శాని, శంక 

రస్ప నమ్మలేదు. 

ఫా క్రీ యాజులూ “ఇది శంకరప్పశగారి రమే కాగత భంగ 

పరచడానికి” అని దృఢంగా నమ్మాగు. 

ఈనమ్ముకమే శంకరప్ప చూపుల్లో వారికి శనపడింది ఆ 
చూఫుల్లో “మీరు బెంగ పెట్టుకో నక్క_రేదు'”” ఆని ధీమాకు 

కూడా కనపడి వారు న్నీమిత పారు, 

(పొఢ గంధం తీసింది. 

ఆనే 'వెన్నక వర్ మృదు వయిన చందనం. ఆంతకం౦ కే మృదు 

వయిన వేశ్య చేతిలో ఆది సంస్కా.రం పొందింది అందులో మలై 

అ త్రరుకూడా కలిసింది. దీనికి సౌయం ఆ(పౌఢ, ముందు తాను 

కరిగిపోయి అతన్ని కరిగిం చివెయ్యా లన్న (పీతితో అలదింది, 

"కాని అంతా న్యర్థం, 

శంకరవ్పలో విశెరం యేనా కనపడలేదు. అతనికి గంధం 

పూన్తూ వున్నంత సేవూ ఆమె “లక్క-బొమ్మకి వూస్తూన్నా నా?” 

ఆని సిగ్గు పడుతూనే వుంచ. 

అవతల మధ్యకూ డా వొక్కు-క్క-- చిలశే జఅందినూ రాగా; 

మూగ ఫ్రెక పకకి వచ్చి వినర సాగింది, 



శ్రీపాద సు బ్రవ్యాణ్యశామ్ర్రీ చిన్నకథలు 

౧౮ 
(కంక _పారంభిద్దామా?”) అంటూనే విజయరామరాజు మూ డెత్తులు 

వేశాడు, 

“చి త్తం” అ; శంకరప్ప న్రైకమాటు మతు శేసీ, వుక మాటు 
పెకీ చూసీ, తన బలంలో మంతీ వొక శకటూ తీసీ బరిణలో 

పడేసి, తానున్నూ మూ డెత్తులు వేశాడు 

అదిచూసి అందరూ చకితులయిఫోయారు, 

“ఆజేమో?'” ఆనాలనుకునిన్నీ అప్పులనరసింహ రాజు నీరఫు 

డయిపోయా కు 

“మొదటి మెత్తులోనే మనలోకువ కనిపెశ్తేశారా యేమిటి 

శంకరప్పగారు?*” అని విజయరొమరాజు ఆధెర్యపడాడు. 

“ఏమిటీ యీసాహసగ౧)” అన్నట్టు సలహా దార్లు మిడుతూ 

మిడతూ చూసుకున్నారు. 
శా శ్రీ యాజులూకూడా మొగమొ-గాలు చూసుకో కపోలేదు; 

కాని వారికేమ్మాతమూా ఆపజయశంక కలగ లేదు. “ఒక శ(రమూ 
వొక యునుగహూ తీసేసుకున్నా వ "5వ శలవగల మొగాడెవడోయ్!” 

అన్నట్టున్నాయి వారిచూపులు. 

శంకరప్ప మనస్సు కెలిచేసి ఆట పొడుచెయ్యాలని వచ్చినా 

రప్పించబడ్డ వేశ్యలు ఆమే వి భాంతిపొంది బొమ్ములయిపోయారు. 

కొంచ సేపటిశకందరూ (పకృతిలో పారు 

మొదట మనో వేగంతో సాగి, క. వాయు వేగంలోకి మారి, 

పిమ్మట (పవావాణేగ ౦లో దిగి కొంతసేపటికి తా బేటి నడకలో 

పడి, మొత్తం వైక్క_గడియి గడివాటప్పటిక చెరువు నీటిలాగ 

స్త్తంభిం చిపోయింది ఆట, 

Ra 



వతగిం జలు 
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ఆది రొజు వంతు, 

అలోచన తోచదు. దారికన పడదు, చెయ్యి ఆడదు, ఎత్తుపడదు, 

ఇలాంటిన్టీత సంభవిం చేటప్పటికి శంకరస్పశే వంతువచ్చేటట్టు 

శాయ్యాలని రాజెంతో వుబలాటవడ్ణాడ* చాలా శ్రద్ధవహించాడు, 
ఎంతో (పయత్ని ౦చాకు. రణెపింకి రాకడలు వచ్చాను, ఒకయెత్తు 

బు కాయించ జాగికీ సిద పాకు కాని యింతవేసీనా చివరికి తానే 

అ లలా పడిపోయాడు. 

పేట కలిగిన ఆ ర్యానికీఆశాభంగంతోడయి అతన్ని 
తీసేసి.ది, 

మొడట, రజా సలహాదాఫ్లా కొంత సేపు అదేపనిగా బలంశేసి 
చూశారు. తరవాతి పరప. చూశారు. చివరికి బల్లవిడిచి పెస్టేసీ 
ెకీ_...శందకీ...ఆపక్కాకీ.__. యీపక్కాకీ, తస 2 a 

సాగారు, 

పెదవులు కొరుకో-డం, నిట్టూర్చులు విడభడం, కళ్ళు మూను 
కోడం, స్రైకమాటు కోడి శేగీగోూడికీ, వొకమాటు యెడమ చేతిమోదిరీ 
వాలడోం, వరోనూటు యొడమ ఇయ్యి వెనక్కి. అనుకు కడిచెయ్యి 

కుడి మోకౌల ఘోదికి చాఫ్టుకోడం, కొంత సేపటికి నడ్జిలాగి, చేరబడ 
దా ము వెనక్కివాలి, యెవరిదో చెయ్యో కాలో తలో తగలగా 
ఫులిక్కి పడి సరిగా కూచోడం, మధ్యమధ్య మీంచిపోయినట్టు గభీ 
మని ముందుకివంగి బలం పర శాయించడం, శౌని దారీతేన్ఫూ కన 

పడక, తోచక మళ్ళీ మొదటికి రావడం _. ఈస్థితికి న్నీ వచ్చేశారు, 
శంక రప్పుకీమాగడం నిశ్చింత, 

"కాస్తనిదాన మైనవాడితో మయొప్పుడాడినా తనకి నంతురాక ఆత 
నీలాగ కూచుంటూ వుండడమే పరిపాటి, తవయింటో ఆయితే, 

రగ 



శ్రీపాద సుబ్ర హృణ్యశ్యాస్ర్రీ చిన్నకథలు 

ఆట అలాగేవుంచి యెదటి వాళ్లు పిలిచేడా కె యింటిపనులు చేసు 

కుంటూ వుంటాడు. ఏశాకుంతల మో, రెమేకౌదంఒరో, మయేవుద్యోన 

పర్వమో చూన్తూ అయినా వుంటాడు, 

మరి యిక్కడ? 

తన మి(తులా, దూరంగా వుండిపోయారు, దగ్గిర శానే మెదటి 

వరసలో కూచు? వున్నవారా యీ (పపంచంలో లేగు, మశేమిటీ 

చాయ్యడం? 

అతని కీ జిజ్ఞాస కలిగి యాజాలాభింగా అటూ యిటూ చూ? 

టప్పటికి మనస్సు గుబగుబ లాడిపోయేటట్టు పదునైన చూపులు 

వినీరింది _పోఢ; కాని ఆ చూపులు కళ్ళల్లో నే లీనం చేసుకుని 

గంధపు గిన్నె శేని చూశాడు శంకరప్పు. 

(పొఢ కనక (గహీంచేసి, బెల్లింపు చూపులు పరుపుతూ మళ్ళీ 

చందనచర్చకీ ప్రూనుకుండా మె, 

ఆమెకి కుడిచెయ్యి అందిన్తూ మితుల కేసి చూసి శంకరప్ప 

మందహాసం చేశాడు, 

ఆచూపులో “గిస్ఫెలోన్యా కెవలసీనంత గంధం వుంది ఆలడ 

డాని కౌ, అప్పరన వుంది, తీరుబ డా, కెవలనీనంత* ఏం? తప్పా?’ 

అన్నఫౌవ౦ మెరిసి అ మిత్రులను ముగ్గ లను చేసేసింది. 

తరవాత శంక రప్ప ఆటు తిరిగి పశ్ళెంశేసి చూశాడు, సత్య వరపు 

కోవటాకులు పళ్లెం నిండా వున్నాయి. మధ్య కళ్ళల్లోకి చురుక్కు_న 

చూశాడు. అచూఫులకు భరించలేక మొగం వాలిపోయింది కెని, 

ఆమె చేతులకు మాతం చురుకు వచ్చింది. 

ఇదంతౌ చూసి, తేన గుండెలికి అపాయం రాకుండా ముండే 

బాగ త్తపడింది షస 

2.9 



వడ్రగింజలు 

అప్పలనరసింహారాజు “*దశావతారీ వేస్తారా యీపక్యాని? 

ఆని ఆడిగాడు, దానికి శంకరప్ప “ఇది తేలి వొరైళ్కిలే అంతే 

చాలు మహా(పభా!'” అని మందవోసం చేశాడు, 

ఈ-చం౦ద న చర్చా, యామాటా విజయగామరాజుని తట్టి లేపొయి. 

సలవోదార్షకు క ఫాఘాళా లయినాయి* 

ఇెంటనే ఎక్కొ-డ లేని తొందరా పుట్టి అందరూ బల్లసూదికి 

వంగారు, 

రాజు కొక ఎత్తు కనపడిం9. అది పాతచే గాం, యీ అజా 

వుడిలో ఆజే తారకం లాగ తో చింది. చివరి కేమయినా ఆది శంక 

రప్పని ఒక సాపు వూపకపో దని సలహాడాగ్గు భావించారు 

వెంటనే రాజు ఆ యెత్తు వేసి తేరిచూళాకు, సలహా దార్లు 

కూడా “దీని కేం చెబుతా? వన్నట్టు బిరుగా చూశారు 

శంకరషప్పకి నస్ఫ్యు వచ్చింది కాని దాన్ని ఆధరంలోనే విశ 

మింపచేసకు? మొదట (పొఢశేస, తరవాత మధ్యశేసీ, చివరికి 

మి(తుల శేసీ, చూసి ఆతను మూొడోవరస ఆరోగదిలో వున్న బం 
టుని మెల్లి గా ముందుకి ఇంటి, ఏమో ఎరగనట్లు మధ్య శే సి చెయ్యి 

చాపాడు. 

అందరికీ గుండెబు కు-వ్వు మన్నాయి, 

చూడగా తెరిచి రాజు. 

కంగారుపడి, ఎవరి సలహా ఫుచ్చుకోకుంజా నే రాజు తన రాజాని 

నెక గది పక్కకి వేశాడు. 

వంటో శంకరప్ప గ్యుూరాన్ని ముందుకివేసి, మ్నితులకు చిరు 

నవ్వు అందిస్తూ చేతులు దులువు కున్నాడు. 

అది చూస్కి శక్తీ యాజులూ బొడు కరిచి శిరఃపంకం చేశారుః 

33 
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శ్రీపాద సు బ్రవ్మాణ్యకష్రీ) చిన్నక థలు 

(పొఢ కేసి చూస్తూ మధ్య కన్ను గీటింది. 

ఆప్పలనర సీంవారాజు శేసీ చూస్తూ (పౌఢ "పెదవి విరిచింది. 

లశీణంశా కూచుని వున్న ము నిలువునా లేచి నుంచుండి 

శంకరప్ప కేసి చూస్తూ నిజయరానురాదా రెండు చేతులూ 

బోడించుకున్నాడు. 

చారు మంశ్రే గాని తృప పడని సలహాదా రొకడు “వేసీ 

రాజూ ఆట కట్టూను” అంటూ బిక్క మొగం వేస చేతులు తేల 

వేసుకున్నాడు. 

౧౯ 

ఆ మాటా యీ మాటా "చెప్పుకుంటూ ఆంద నట్టి వాకిట్లోకి 

వచ్చారుః 

అప్పటికి వెల. పొద్దు మాత్రమే వుండడ౦ంవలా, యెంక 

తగి వొదుకూడా భవంతి చాటుకి వెళ్ళిపోయి పుండడంకలా వాక, 
hn ఏ గ ౧౧ క 

లంతొ విలశీణ “కాంతితో ముచ్చటగా న్ర ౧ది 

ఏమీ యేమిటో (ప్రస్తావనలు రావడంలో హ-రాత్సుకా న్సురిం 
చగా, ఆప్పలనరసింవారొడా *శము రొక్కామాటు మవోరా ౧ 

గారితో ఆజాలంతీి” అని మెబాూూత్పాహ౦ంతో శంక రప్పృ? 

(పోత్సహించాడు. 

“హార పహరా! నేనెక్కడ మనవోరాసైుం గా గోకి ఉ పువో 

(పభూ. వారీపటృంలోకి రావడమే నేను నువోస రాధ ౦గ-భొపిం ను 

కోవలన వుండ గా” 

“అలా కౌదండీ! మవోరాబ్రులుంగారితో ఆదతీగ వారు మ 
[| రొక్క_ రే అలాశే తమతో ఆడకగ్గ వారున్నూ. వుహోర జ బుంగ 

రొక్కొ-శే* ఏమంటా వూయ్ 1” 

రో 



స్త వణ్లగి౦జలు 

అస్పలనో సింహ రాజిలా అడ గా “గప్న్పకుండానూ”” ఆని విజయ 

రామరాజందుకు న్నాడు, 

“తగినవుగదో రక్కా చదరంగం అటకోసం మహా రాజులు౦ గారు 

మొగ ంవాఛిపోయి వున్నారు. రోజూ సన్ని హీతులతో యె శ్నలు 

వన్తూ నే వు (రుగాని, వారికి తృప్పీలేదు, మొత్తానికి వారిదినరలో 

కొన్ని వందలనుందిగో ఆడివ్రుుటారు; అయినా యింతవకడైర 

నడశౌ, యింతి ఆసాధ్యపు రెకడలూ మానీఅయినా వుండరు. 

కనక నూమయ్యగారు సెలవిప్పించినట్లు తమరు మహోరాజులుం 

గారితో తప్పకుండా అఆ డాలి*”) 

“నాయెడల తేమకి హఠాత్తు గాకలిగిన ఆదరం అలా అనిపిస్తోంది. 

వె[రివాడచేతి రొయిలాగ యువాళ్ నాయెత్తులు పొంకంగావున్నా 

ద్వే మో గాని అన్నప్పడూ, యిలాఆడడం నాతరమా? అదీకాక; 

ఆటలోఘాదుని వోడిపోతే వన్చిన వాడెళల కొట్టించి...” 

గజం మే లె) ఛారి. గ త్యాగ త్వా మనశ రాబే వోడిఫో తే?” 

నంపంకిస్తూ  అప్పలనరసింవారాజిలా అడగ్గా “అదీ మాట”: 

ఆంటూ విజయ రావురొ వా మళ్ళీ అదురు న్నాడు 

“శక మవో రాజులు గారి శపథం అరమ గం, నిజా౦కి, అయిన 

వాడూ "కాని కామా వచ్చి ఆట రసాభౌను చేసి వళ్ళపోకుండా 

వుండ జాం అది వుస్రశించబడీ వుంటుంది; కాని, గమవంటి నిపుణు 

ఎను బొధిం_చడాంకి శౌదు. ఎలాంటివాయో కూడా అసహాయ. 

శూబుడెన ళ్యతువు. వోడిపోయినా మెచ్చుకుంటాశు గనా! యిక 

మవో రాజులు ౧౫ారి జిచిత్యమా మాం సంచేపింద వలసింది? 

పోనీ, తమరే నోడీలోతా రనుకందా, ఆముళ్వే శమ వింకపో)” 

శల గనునిం చ వద్దూ! నా?టిక వింన యివ్వవద్దూ 1౫ 

RM 



శ్రీపాద సు బ్రహ్మణ్యశ్యాస్త్రి చిన్నకథలు 

దీనివగాద వొక సలవోదారు గభీ మని మందుకి వచ్చి “తమరు 

సెల విష్పీం చింది బొగంది ఆటలో హచున్నాక జయం యొవ 

రికో వ్రెకరికే; కాని శంకరప్పు గారి మెత్తుల పంటియెత్తులు మన 

మెప్పు డయినా చూశామా! విన్నామా!? వారికి కంగాయు ఏకోశం 

లో అయినా వుందా? నాన వత అయినా వుందా? ఈఛాతుర్య౦ 

మహారాజులు౦ గారిని నిర్విణ్ణుఅను చేసెయ్యదూ? కనక, (వభూ! 

ఈనిషయమె తమ రుభయులబూ తేప్పకుండా పూన క్రో వాలి, మహా 

రాజులుంగారితో ఆడకుండా మన౦ కళంకరప్పృ గారిని కదల నివ్వ 

కూడదు” ఆంటూ మూతి విడాయించుకున్నాడు. 

“కదల నివ్వడమౌ ఆ చేమిటి తమ రలా సెల నిప్పీ స్తా శీమిటి 

జగన్నాధశొన్లు) వారూ? ళంకరప్పగారు మహా రాజులు౦గారినో 

ఆడనివ్యండి ఆడక పోనివ్వండి- ఆడి గలవ౦ప్యండి వోడిపోనివ్వ ౦డి* 

ఏమయినా పెధాపురం౦ దాటి వృక్క. ఆడుగయినాకదలనీవ్యనునేను'' 

“ఇతే ఆదరం కనపరున్తూ వున్న తమర్శి కాదని వెళ్ళీ అవ 

తల చేను బాముకునే డేమోలేదు; కాం వున్న దల్తా యేమిటంటే? 

వవహారాజులుంగా రిని తలుచుకుంటే నేలా” 

శంకరష్స జలదరింపు నటించాడు. 

“ఆలా శౌదు' తమరు మౌమనవి చి త్తీగించక తప్పదు. మొదట 
వ్రైక్క- అటశే యేర్పాటు చేసుకందాం, మామయ్య గారు. సర్వ 

మూ అనుకూలంగా యేర్పాటు చేయిస్తారు” 

““తమనుకి భయంవద్దు శంకరప్పగారూ! తమ [(బాణాలకు నా 

(పా ణా లడ్డు! 

ఇలాఅంటూ అప్పలనరనీంవానాజు శంకరప్ప శిండువేతుభూ 

వట్టుకున్నా రు. 



వదడదగి౦జలు 
య 

ఇక్కడ యిలా జరుగుతూవుండగా, అక్కడ, చ్యారంలో 

శాణోదారు (పత్యతు మయి నాడు. 

మెల్లిగా లోపలికివచ్చి ముందు అతను ఆప్పలనరనింహరాకోని 

పలకరించాడు. “ఎప్పుడు దయచేశారు?'” అని తరవాత విజయ 

రామరాజును పలక రించాడు తక్కి-న వారిలో కొందరిని సాదరంగా 

"పలక్షరించి,కొందరు సవినయంగా కోగల(పళ్ళచెయ్య గా. వెన్ను 

విరుచుకుంటూ జవాబువెస్పాకు, చివరికి ఛంకరప్పశేనితిరిగి చేతులు 

నరి గా బోడించకుండా నే “నముసాం-క౦' అన్నాడు. 

శంకరప్పకి మొడట శెళ్ళుమండిపోయింది; కాని, అక్కడి 

మహాజనుల సాన్ని ధ్య వెంటనే దాన్ని చల్లార్చి వేసింది. అయినా 

అతనిమొగ౦ కరకర లాడుతూనే వుంది కళ్ళు నిపులుకక్కు-తూ నే 

వున్నాయి. 

"కాని, రాజులిద్దరూ తనశేసీ చూన్తూవుండడం గమనించి, 

ఛాగుండదనీ, చెగా మోటతనం అనిపించుకుంటుంద నీ భావించి, 

ఆ తవింకీతనంగాతలమా(త్రంవూపిఆనమస్కా_ర ౦ఆందుకు న్నాడతను, 

రాజులాశ్చర్యచకితులయినారు. విన యమూర్చి అయిన శంకరప్పృ 

దగ్గిర యింతపెంకిత నం వుంటుందని వారెప్పుడూ అనుకో లేదు. “బది 

పగ్యా జైరస్యమా” అని ఆలోచన ప్రారంభించారు; కాని, 

వా ెరిగివు న్నంతవరక్తీ రెండింటికీ కారణాలులేవు. 

ఆందుకి "ఠా ణే దారగ్గయిపోయాడు; కాని రెమీమిచెయ్యగలడు 

నిప్పున్న క(గ అతను" గోపల్లోపల రగిలి బుగయిపోవడంతప్ప వశ 

గతిలేదు) కొని అంవరు పెద్దనునుష్యులయదట శం౦కరప్ప అలాగ 

(పవర్శించడం తనకే లాభంఅనుకున్నాడు. దీన్ని మనస్సులో పెట్టు 

కుని యెంఠపవయినా చెయ్యవచ్చు ననుకు న్నా డు, 

#8 



శ్రీపాద సు బ్ర వ్మాణ్యశ్యా స్త్రీ చిన్నకథలు 

ఈవు నైళంతో శాంతిం చి, రయేమియెరగ నట్టు నటిన్తూ “రాతి 

భ్ fజనంచేళాక వొకమాటు దర్శ నానికిరమ్మని దివొస్టీ వారి సెల 

వయింది”' ఆని చెప్పాడు. 

ఆతీనిధోర ణికిన్నీ రాజులాశ్చర్య చకితు అయినారు. వారీ కను 

బొమ్మలు ముడీప'థాయి, 

అది గ పొంచి, శార్యంతెచ్చుకుని “నాక వనరంలతేదు. నేనుూూర్' 

రాను” అని దురుసుగా జవాబుఇప్పాడు శంకరప్ప.* 

ఆప్పుడున్ఫూ శాంతివహించి -శాణోదారు “సశే” ఆని నిర్గ 

త్యంగా జవాబు'చెప్పి, రాజులదగ్గిర సెలవుపుచ్చుకుని వెళ్ళిపోయాడు. 

ఆందరూ నెక్క-మాయే అన్నారు. అయితే “యేదో గొడవ 

వున్నట్టుం డే”ిఅన్న అస్పలనరసింవామాట ళంకరప్పృని ఆకర్షి చింది. 

“చిర్శం చిత్తం వుండి పెద్ద గొడ వేవుంది” 

“రహాన్యమా?” 

“పస్తుతం రవాస్య మే ఇష్వు డింతకంశే నన్నేమి ఆడగవ 

ద్వని _పార్థిస్తున్నాను కొద్ది రోజులు వోపిశ పట్టించండి. జరిగిం 

దంతా సాొవకాశంగానూ, సపూర్తిగానూ మనపి చేచుకుంటా న, 

ఏమి తరవాయి అప్రేపెట్టను, తకుతో మనవి చేసుకోకుండా యిక గ్రా 

ణుంచి కదలనే కదలను 

తరవాత మరొక అరగడియ విషయాంతేర (పస్తావన జరిగింది, 

అందరి అభిలాషౌ గమనించి “మర్ఫీ శీప్రదయం నకమాటు దయ 

వెయ్యాలో అం కోరుతూ ళంకరప్పని లాలకీ మొద బసకి పంపేసి, 

అందరికీ సెలవున్నూ యిచ్చి, రొజు లిద్దరూ గరా లక్షి కోటకి 

వెళ్ళిపోయారు, 

శంకరప్స లాలకీ యెక్క బోయాటప్పుడు వేశ్యలు ముగ్గువో 

లిన 



నదగ౦0జలు 
ళం 

టీ 
ముందు పొదొాభివందనం చేసి, తరవాత నల్లకలవద౦డ లత 

ముంచె తే శారు 
ఆలీ! 

2౨౦0 

నాలుగ స్స? పొ దక్కింది. 

శాస్త్రీ యాజులూ వాక్ టౌ కూచుని వున్నారు అప్పటి దాకె 

6 లోపల పెద్దమ్మతో మంతనం చేసీ చేసి “క్షభురు వస్తుందా మనమే 
వెళ్ళడమా?' ఆని అడుగుతూ వచ్చి శంకరప్ప, వారి కిదరికీ 

మధ్యగా కూచున్నాడు, 
“కభురు కోసం చూడ ఎద్దు, బూ రే వెళ్ళండి నాయనా! గొప్ప 

వారిలో ప ఏ శాన్సు)ల్లు బాబూ! మన నుర్యాద మనం తెక్కి-౦ 

చుకో డం మంచికి కౌమూా?” అంటూ జుతీని వనక నే వచ్చి యెనటి 

బలమోద కూ దండి సపెధమ్మ, 
య a} 

“మూరు చప్పింది బాగానే న, అయితే, నిన్న సాయి ౧ om 

లాలకీమిద బక పంపించినవాళ, ఇభ సెర్చి పంపయినా 

వరగ్గమానించసగండా వు టారా! ఇంకొక్క- గడియ చుస్తే యేమి 

Do dR స అన్నాడు కె 

యాజులు దీన్నీ గటిగా బలపరిచాకు. 

6 ప్వశ్న్లీ ఆలాగే శయ్య ండి ఆంది పెద్దమ్మ. 

ఊఊ సమయంలో *ీవె పెద్దమ్మ గారూ అంటూ పీలుషు వచ్చింది. 

5 భురు వచ్చింది" అన్నట్లు శాస్త్ర కన్ను గీటగా, “ఎవరు 

వారు?” ఆని అడు రూ పెద్దమ్మ గుమ్మంలోకి వెళ్ళింది, 

“చేను గాటనారి మనిషీ, నమ్మా?” 
౮0౧ న్ 

“ఏమిటి పని?” 

౭3౯ 



శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శా ప్రీ) చిన్నకథలు 

“వెద్దబాబయ్యా, భీమవరపుకోట నాన్నగారూ సేనాధిపతి 
గారూ వచ్చా రమ్మా'' 

ఇది విని పెద్దమ్మ, యేక కాలంలోనే చకితు రాలూ నిర్విణ్గురాలూ 

అయిపోయింది. యువకులు ముగ్గురూ నట్టి వాకట్లోకి వెక్క- దూకు 

దూ కెరు, 

అప్పటి. కప్పుడే విజ రామరాజూ అప్పలనరనీంవా రాజూ, 

దంతులూరి జగ్గ రాజూ గురాలు దిగి కొంజూ దాటి లోపలికి 

వచ్చారుః 

పెంటనే ముందు నిజయరామకాజూ శంకరప్పా కౌగిలించు 

కుని (ప్రీతి నెరప్రకున్నారు. తరవాత శంకరప్ప అంజలిబంధం ష్ట్ర 

కును ఆప్పలనరసింహవారాజు, తవ ఆదర ఇారవాలు పకటించాఈ* 

జగ్గ రొజూ శంకర ప్పా వొక్కామా కే చేతులు మోడ్చుపన్నారు 

ఒక్క్య-మా యే నెకరి చేతు లొకరు పట్టుకుని మర్యాద చేసుకున్నారు" 

శాద్రు యౌాజుబు గారూ శృత్రియులూ కూడా కుకశలపళ్ళా 

దికం చేసుకున్నారు. 

తరవాత ఆప్పులనరసీ వారాజు ోనిన్న సౌయంతం, యీ 

వూట కూడా ఆట మాయింటో చే ఆశుకున్నాంా కెన్క వస 

మిప్పుడు కోటకి వెళ్ళాలి” అన్నాడు, 

దానిసూద జగ్గ రాజు ఆందుకుని “వమనోరాజులు గారు తమో 

చదరంగం ఆడాలని అఫిలషిస్తున్నారు. అందుకోసం తమ దర్శనం 

కోరుతున్నారు తేను రాక నిరీక్షీన్తూ, తమ కోసం పాలకీ, పరి 
వారమూ పంపారు: కనక తమరు దయశాయ్యవల సీం దని నా 

ఆని విన్నవించాడు. 

“ఏమి సెల విప్పించారు (వభూగ” అంటూ శంకరప్ప మొదట 

రెం 



వడ గింజలు 

ఆశ్చర్యం కనపరిచాను ఎంత మాటా? దీంకోసం (పభువులే 
దయచేయించాలా? నాకరుచేత కభుకు చేయిస్తే మహిరాజులుం 

గారి పౌదాల దగ్గిర వాలకపోదునా?'” అని తరవాత వినయం 

చూపీంచాడు* చివరికి ఆప్పళనరసింవారా జుశేసి తిరిగి, “*ీసకఅలమూ 

నిన్న తమతో మనవి చేసుకునే వున్నాను; శొని, తమరు నావిష 
యమై కొంచెమున్నూ యోచించలేదు. నేను యదార్థం విన్న 

వించుకుంటు న్నాను, మహా రాజులు గారితో ఆట అంటీ నా కిష్ప 

టికీ గుండెలు తాళడంలేదు” ఆల బెదురు నటించాడు. 

“తము కేమో భ రుం వద్దు శంకరప్పగారూ! చివరికి గెలుపు 

యెనరి దయినా తమ మెత్తులశే సంతోషించి, (వభువు తమర్శి 

ఆదరిస్తా రని నా నంవూక్ష్యవిశ్వాసం 

“మా కెంత శ్రర్యం లేకపోతే మేము మహారాజులుంగారితో 

నిన్నవించుకో గలుగుతామూ? తమ రిదడి యోచించారా?” ఆని ఆడి 

గాడు విజయరొవురాజు, 

శంకరప్ప యిలా నిరుత్సావాపడడం చూని శా, గ్ర్రీ యాజులూ 
“ఈయన కీ కంగా శెప్పగ్టుంచోయ్?” అన్నట్టా చూచుకొ స్నా రు* 

అప్పుదు జగ్గ రాజా ముందుకు వచ్చి “నరి దయచె మ్యుండి”” 

అని చెయ్యి పట్టుకున్నాడు, 

(“ఇక తప్ప దన్నమాట, అయితే (పభూ! నన్ను చిత్తగించారా? 

నా వేషమూ నావాలకమూ పరశాయించారా?P ఈ వేషంతో 

రొజ దర్శనం చెయ్యడం అంటే నాకు కలి సిగు మాట అలా 

వుండగా, మహో రాజులుం గారిని ఆజారవ పరిచినట్టు కాదూ? 

“తను కా సంచేవాం అక్క-_శేదు. తమ రిలాేో రావచ్చు” 

“నిండుకుండ, మహారాజులుంగారు తొలకక పోవచ్చు. తేమరు 

రాగ 

§-—11 



4 

శ్రీపొద స్సుబ్ర వ్యాణ్యశా స్త్రీ చిన్న కథలు 

సద్ది చెప్పగలగనూ వచ్చు; కాని,కొండంత లేనీ కా ణీదా గ్గు .టారు, 

(పభువు తరవాత ఆంకవారు దివాన్టీ లంటారు. చికిలీ చేసీన 

కత్తులను మించి వారి జవా న్లుంధారు దర్శిదు జ్ఞనీ పిచ్చివా జ్లనీ, 

భన్మిగహో న్ననీ ద్వారంలో అకుగు వెట్టాటప్పటిశే వారు నామాద 
పడకుండా వుంటారా? నన్ను వీధిలోకి పడ 7౦టకుంజడా వుంటా 

రా? నాయ జ్లోప వీతాh తెంపి, పోగసలు పెట్టకుండా వుంటారా?’ 

ఈమాట లనేటప్వుడు శంకరప్పలో కొంచెం ఆ వేశం కనపడింది 
ఇది విని అప్పలనరసింహ రాజూ విజయ గానురాజూ తెల్లపో 

యారు. “ఇత అమానుషం జరిగిందా?” అనుకువ శా్ర్ర్రీ యా 

జులూ స్తబ్ధలయిపోయారు, 

“ఆ ముండాకొడుకులికి గడ్డ పెట్టించండి మహా రొజూ” ఆం) 

పెదవులు క దుఫుతూ తలుపు చాటునుంచి తొంగి మాసింది "పెద్దమ్మ. 

ఒక్కాతుణం అందరూ సశళ్చఅ౦ గా వుండిపోయారు, 

తరవాత జగ్గ రాజు చేతులు అ(పప్రయశ్న: గా దోయిలించు 

కున్నాయి. “కీమించకోరుతున్నాము” అని ఆతను నయుడై నాడు, 

తలుపోర గా వుడి ఆంతా చూస్తూవుండీన "పెద్దమ్మ క 

చాలు, ఈపాటికి వ్రెప్ప్వకో”” అన్నట్టు గుమ్మాని కెదురుగా వచ్చి 

నుంచోగా, శంకరప్ప వెళ్ళి అమాంతంగా ఆమె పాదాలమిద 

వాలాడు, 

అటు కొడుకులాగ చూసుకుంటూ వున్న శంకిరప్పు కీలాంటి 

గారవం జరగడం-.ఆలాంటి శంకరస్ప అంతంత లేనీ "పెద్దమను 

మ్యులు చూన్తూవుండగా తనకి పౌదాభీవందనం చెయ్యడంా 

పెద్దమ్మకి ఆనందంతో వుక్కిరిచిక్కిరి ఆయింది. 

“పెద్దమ్మా, ఇదంతా నీ అన్నుగవాం, గాలికి కొట్టుకు వచ్చిన 

౮-3 



వడ గింజలు 
య 

పరజేశిని కొడుకుని చూసుకున్నట్టు చూశావు. నాకీ గారనం కలగ 

డానికి కారణం నుశ్రేి. ఏమి చేసిన్నీ నేను నీ రుణంతీర్చుకో లేను” 
“అదంతా యిప్పుడు కౌదు నాయనా! తొరగా వెళ్ళు తండ్రీ! 

ఆలస్యం చెయ్యడం మర్యాద కౌదు బాబూ! ”” 

“భోజనాల వళకి వస్తానా, యిక ఫరవాలే దనుకో! లేదూ, 

నాతీల కోటకొమ్మలికి వేలాడుతూ వుంటుంది, వోొక్కొ-మాటు 

చూడేం”” 

ఇలా ఆం శంకరప్ప, మళ్ళీ చెద్దమ్మ సా దాలు స్పృశించి కళ్ళ 

కద్దుకున్నాడు, “వెరితండ, నీకా వూటమి? ఆ వైర్యపడక, 

moa నిబ్బరంచేసుకో ౫ ఆని చెబుతూ ఆమె అతని శిరను మూ 

రొ్కాని సెల విచ్చింది. 

ఇద్దరి కళ్ళూ ఆనందబాప్పాలసో దొప్పదోగి పోయాయి. 

పెద్దమ్మ తేన పమిటి కొంగుతో ముంను శంకరప్ప కళ్ళు తుడిచి, 

తరవాత తనకళ్ళు తు కుచుకుంది. 

శా స్త్రకీ, యాజులుకీ శంకరప్ప పెద్దమ్మ శేయో కౌడని స్పష్ట) 

అయింది; కాని, వారి తాత్కా-లి కెనుబంధ౦ గుర్తించి వారు చకితు 

అయినారు. పెద్దమ్మ ఓొదార్యానికి కూడా వారు ఆశ్చర్య సక్టారు. 

విజయ రాము రాజా చెయ్యి పల్దుకు తీసుకు వెళ్ళ-గా “ఆయ మహీ 

జేవా”అనుకుంటూ శంకరప్పు వెండిఅడ్డల పాఅగ లో కూచున్నాడు, 

నిశానీవాడు నంట నే ధను”? మని ఢంకౌ బజాయింవాడుః 

దండెలమోద చేతులు వేసుకు; నీద్ధంగావున్న బోయీలం వెం 

టనే పాలక యెత్తగా రాజులు ముగ్గురూ గం లి క్యా, 

“నేను పాలకీలో క్రూరోడం, మీరు శెంకు పక్కలా నడిచి 

రావడ౦లా”ాి ఇలా అగ చేతులు పిసుకట్రాంటూ శంకరస్స చాలా 

ర్ి 



శ్రీపాద సు బ్ర వ్మాణ్యశ్యాస్త్ర చిన్న కథలు 

యిదయిపోగా, “మోౌశేఘో కించ పడవద్దు, మీరు మాకు గురువులు, 

మీ తరవాతే మావ మహారాజులు గారు. జళొక చోపుదారులం 

కావడమే మాకు గొప్ప శొరవం” అని నచ్చవెప్పి శ్రీ, 
యాజులూ అతని విచారం పో గొట్టారు. 

పపాోొ తరి దా కె చూన్సీ శెపిదాప్రరం వ నం మళుష్పు తిరిగీ 3 ధాపురం రాజ్యం 

సుట్టాక నా నాయకి తప్ప యిలాంటి గాగవం మరెవరికి జరిగింది?” 

ఆనుకుంటూ పరవశురా అయి పెద్దమ్మ కోంజూ అరకుగుమోద చతికిల 

పడగా, రామసో చెమ్మ బొమ్మ అమి అలాగే నిలిచిపో మింది. 

౨౧ 

పాల! కోటగుమ్మంలోకి జెళ్ళాటప్పటికి -రాణేదారు వచ్చి, వంగి 
నమస్కా_రంచేస్తీ చేతులు కట్టుకుని వెంట బయలుదేరాను. 

వంక దార (ప్రవేశించాటప్పటికి కిళల్లేడారువచ్చి వీరనమస్కా_రం 

చేనీ ముందు బయలుదేరాడు. 

కజేరీసావడి దగిర శంకరప్పు ఆడుగు కింద పెట్టాటప్పుటి! 

దివాన్టీవచ్చి “దం చేయించండి” ఆంటూ ఆహ్వానించాడు. 

జ్పీనాధివతికి వెనకె, అప్పులసరసీంవార*జుకీ విజయరామ 

రాజుకీ నుధ్య గానూ వుండి ద్వారంలో అడుగన పెట్టాటప్పటి! 

గదిలో యెదట, మహారాజు నుంచు వున్నాడు. 

ఇదరి మొగాలూ (పఫుల్లపద్భా లయినాయి 

శ౦క్రరప్పకి మహారాజు దగ్గిర, విష్ణంళదో్యోతకం అయింది. 

వవోరాజుక, శంక గప్ప దగ్గిర మహేళ్వరాంళ కనపడింది 
పెద్రాపురం వచ్చినప్పణ్ణుం-చీ ఆ నేకుల వల్ల దినచర్య సకృన్భృంగా 

పింటూ వున్నాడు కనక, శంకరప్ప నహోరాజునీ, రెండు రోజుల 

ఛొళ్ల 



వడగి౦జలు 
య 

నుంచి గుణగతు లన్నీ ఆతినూమ్మ్ంగా తెలుసుకుంటున్నాడు కనక, 

వాహారాజు శంక రస్పనీ చిరకౌలంగా యెరిగి పుండిన టనుకోన్నా రు. 

అప్పటి కఫ్పడే అంకురించిన యీ అనుబంధం తక్షణమే 

కొశలుసాగి వారి నిద్దర్నీ వొక రిశేసి వొకర్ని ఆకర్షి ౦చింది* 

మవోరాజు నమస్కౌా-రం చేశాడు. 

వేదో కంగా ఆశీర్వదిస్తూ నము డై దో సిలివొగ్గి శంకరప్ప ఆ 

నమస్కా-రం అందుకున్నాడు, 

ఆప్పుడు మహారాజు ఇంగితం కనిపెటి, జగ్గరాజు బలం సద్దించ 

డానికి మేడమాదికి వెళ్ళిపోయాడు. 

తరవాత, శంకరప్పకీ, అప్పలనరసింవారాజుకీ, విజయరామ 
రాజుకీ మహారాజు తవాజీమివ్భగా, మవారాజుకి వారున్నూ 

యిచ్చారు. ఇది అయ్యాక నలుగుగో రేక కౌలంలో కూచున్నారు. 

భృత్యులతో సరిగా నుందచునివున్న దివాన్లీని చూనీ శంకరప్ప 

మందహాసం చేశాడు. ఆ మందవహాసంలో వెటకారం వుండడం 

గుర్తించి, దివాన్టీ వుడికిపోయాడు, 

ఇది యిలా జరుగుతూనే వుండ గా మహారా జందుకున్నా డు* 

“గమకి (గమ యిచ్చాను. తమకు మా పట్న౦లోనే యిరశై 

రోజులుగా వీరవిహారం చేన్తూ వుండినా, గుర్తించలేక పోయిన౦దు 

కున్నూ సిస్సపడుతు న్నాను” 

“తమ రలా సెల విప్పీస్తే నే నేం మనవి చేసుకోగలనూ? నర్వ 

విధాలా నేను సామౌన్యుణ్ణి. వెగా పిచ్చివాణ్ణి. ఎటు చూసీనా 

జగ(త్పభువుల సన్నిధికి రావడానికి నేను తేగను. అయినా తీమ 

(జ్ఞ మొదట సినుగొండలో విన్నాను. చూడాలని పీరాస 

పుట్టింది కందనోలిలో అది నవా నగుణం అయిపోయింది, తానాతు 

7M 



శ్రీపాద సు బ, వ్నాణ్యళా్యస్త్ర్ చిన్నకథలు 

(లేకపోవడం మెరిగి ఫుండిన్నీ యిక, ఆగలేక, అంచె పరుగులమోద 

పెధాపురం చేరుకున్నాను; శక్రానిా”? 

శంకరప్ప మాట లేల్చేశాడు. 

ఆ ఆర్ధక్రిలో నే మహారాజుకి శంకరప్ప పొందిన పరాభవం 

ఆంతా స్ఫురించింది. 

వెంటనే ఆక ర్థాంతొ లైన మహారాజు న్నే తాలు దివా న్లీమోద 

విషపుకోలలు నిగిడి, చాయి, 

ఆది చూచి కూడా శంకరప్ప “చాలు” అనుకుని తృ ప్పి 

పొందాడు. 

ఒకటి 

శరవాత, మహారాజు ““ఇకమనం పెకి వెడదాం” అంటూ అప్పల 

నరసింవారాజుకేదీ, విజయ రామ రాదా కేసీ (పసన్న౦గా చూసీ, 

“దయ చెయ్యండి" అని శంకరప్పని ఆహ్వానిస్తూ “మాచుట్టూ బబ 

మైన న్రఠక(సాకెరంవుంది. ఆహితుల చెప్పుగూ దూరంగా వుంచే 

ఆలవాటుచొప్పున ఆది, వెక్కాక్క పుడు విహితులనుకూడా దగ్గి 

రు చేరని వ్చదు+ నిజానికి అహితులను చేరనిస్తే యెంఠఆ పాయ మో 

నిపొతులను పారగొట్టినా అంత అపాయమే కాన్సియెటు చూనసీనా 

అప్పుడ ప్పుడీదితప్పని సరిగా కనపడుతోంది. అయితే, భీమవరపు 

కోట దాకె భూనభోంత రాశళాౌలు దద్దరిల్లజేసిన(పజ్ఞ తమది, దాని 

మెదట అ(పాకారం లెక్కేమిటి జమేమిటి?” అన్నాడు. 

మాటముగిశాటప్పటికి నలుగురూ వసారాలో! వచ్చారు, 

ఆక్కడ క ని పెట్టుకునివుండిన శా స్రీ యాజులూ మహోరాడాను 

చూసీ నములె చేతులుకట్టుకుని, పక్కకి వోసరిల్లారు. 

లొ 



వపయపగి ౦ జ లు 
య 

శంకరప్ప వారివిడూసీ తెల్లపోయోడు. వారక్క- డే వుండి 
పోయినందుకా, ఆసంగతి తానుగుర్చించలేకపోయినందుకూ చాలా 

పరితపిస్తూ నాలుక కరుచుకున్నాడు తరవాత వారినిక]ు_గా సంఘ 

టిలిన అంజలిబంధ౦ మహా రాజుకేసిణిప్పి *జగ్మత్పభూ! ఒక్క_మనవి+ 

ఏలిన వరి అశితికోటిలో చేరిన యీమవోను ఫౌవులిద రూ నాకళ్ళకి 

రెప్పలు, నాక భృఅనికూడా చెప్పవచ్చు, అకించనుడూ, అపరిచితుడూ 

ఆయిన శంకొరప్పని “పెద్దమ్మ కడుపులోషెట్టుకున కెపొడగా, 

“పిచ్చివాడు”. కాడని పెధాపురంలో మహామహు లందరిదగ్గిరా 

రుజువుశేసి వీ నన్నీ సితీక తీసుకువచ్చారు చూసుకున్న వే భావి శేషం 

యెలాంటి దోశెని, నిద భోతప్ప మేము ఒ3 రుపడిచివొకరం నుండ 

లేని పరిస్టికుల్లోవు న్నాం. మెగా పెద్దాపుగంలో నున్నంతకౌలమూ 

నాకు వీరి అవలంబం కావలోసి కూ-డావుంది వీరిని విడిచి వుండడం 

నాకు _శేయస్క్య_రమూ కాను, కసకి నాద గరకూచో డానికి సెలనిప్పిం 

చి, వీరిని సుజ మసపెట్టనలనిందని (పొర్టన” అని కోరాడు, 

మవోరాజు వారిశేసీ (పసన్న౦గా చూశారు, 

ఇత్ర రం న్ు కం సెల్లు జగ న్నా ధభట్టు గోరి ఇమారుు మవో 

(ప్రజా? ఆన్నాను. 

“అలాగా? వారు దశళావతారిలో నధులుః* వారిచాతుర్యం "నేను 

చాలామాట్టుచూళాను+ తనురు_”’ 

“వీగు చదరంగంలో నిధులు మహాపభూ!” అఆన్నాడుళంకరస్ప, 

6(అపీశ యో కిఠంకేనూ మయొకఘ్యు- వమౌట సెలవిచ్చారు శంక 

రప్ప గారు = be జంతువుల నడక మ్మాతం తెలుసు కువో| ప్రభూ!” 

ఆని న సూ పనయం కనపరిచాడు. 

“చిత్తం, దయచెయ్యండి”' 

థి 



శ్రీషౌద సు బ్ర హ్మాణ్యశా స్త్రీ చిన్న కథలు 

“ఇతను చిలుకూరి గోవిందశా క్రి గారి కమారుడు మహాప్రభూ!” 

అ౦ శాస్త్రే యాజుల్ని పరిచయం చేళాడు, 

ఉనశీవింద ఖా న్రి గారూ? ” అంటూ ముహారొజు ఆప్పఅనరసింనా 

రాదా కేసి (వళ్నార్గకంగా చూచాడు, 

“వారు చాలామాట్లు తమదర్శన౦ చేసుకుని వుండినారు, ఒకో 

మాటు తమ సంత్కా-రమున్న్ఫూ గడీంచుక న్నారు శారు, మక్తె 

రూపాయలు తెచ్చుకు టూ, యెర జెర్హ వాకదగ్గిర దొంగలడ్డుకో గా 

ల౦కాదహానఘట్టం పురాణ౦చెప్పి న'ళ్ళవల్ల బహుముతీలు పొంది-”” 

46ల్టీ ప్రభో, వారా? పాతిక సంవత్సరాల నాటిమాట అది, జ్ఞాపక౦ 

వచ్చింది. “పిద్దబ్యాయి నామకరణ నుహోత్సవ సమ ౨౫౦లో కాదూ 

వారు కోటలో పురాణంచెప్ప కం?” 

66 చిత్తం చిత్తం. అప్పడే తమరు నెయ్యిన్నూ టప దాఘ్లా, దుశ్ళా 

లువలూ, పట్టు తాపి తాలూడా”” 

“వారి బాశుర్యంముందు అవియే పాటివీ? వారి ప్రురాణఫేరణి 

(శోతలకు వీరావేశం యెస్తంచేది. _పొస్తావికళ్లో కౌాలంమసున్నా 
రంటే గవ్వలగుత్తిలాగ రా్య్రీపగలూ ఏ గామంలేవండా”' 

66ఆపేష్యయ ౩లో యితనూ ఆంతవాడే మహ్శాసభూ!”” 

“ఆలాగా? అయితే సాన కాశంగా సెకమాటు-.” అ) అం 

దించి అప్పల నరసింహా రాజు శేసిడిరిి “సమయం కనిపెట్టి తనురు 

జ్ఞాపకం ఇ య్యండి”” అన్నాడు మహారాజు, 

“చిత్తం” 

“ఇవాళ తమ వుభయుల దర్శనమూ అయాచితం గానూ, ఆప 

యత్నం గానూ అభించింది చాలా సంతోషం=-దయ చెయ్యండి” 

ఇలా అని మెట్టమిద మహారాజు ముందడుగు పెట్టాడు. అతని 

ఛాళొ 



వడగింజలు 

వెనక జంటగా అప్పల నరసీంహరాజూ శంకరపస్పా బయలు 

జీరారు. వారిని విజయరామరాజు అనుసరించాడు. శా స్ర్తీ 

యాజులూ పొంగిపోతూ ఆతని వెనక బయలు జేరారు* 

౨౩ 

అప్పటి కప్పుడే రంగనాయిక బల) చక్కగా సద్ది వుందిం 

ఒక పతోనికి శంపులూ, వొక పకకి పచ్చలూ పొదిగిన బం'గ౧+* 

రపు బలం ఆది. 

కెంపుల బఅంవేపున మహారాజు కూచో గా, పచ్చఆ జఎ౦వేఫున 

శంకరప్పు కూచున్నాడు, 

మహారాజుకి రండుపక్క-లా అప్పులనరసీంపహూరాజూ, విజయ 

రామరాజూ, జగ్గ రాజూ కూచున్నారు. శంకరప్పు రెండు పక్కలా 

శాస్త్రీ, యాజులూ అస్సీను అయినారు, 

మందపాటి సూరసరాజూ దూర్వాసుల ఆదివరావామూర్తీ, 

పాణంగిపల్లి వెంకటరాయవూ అర్హ ఫలాల్లో కూచోగా మహారాజు 

సెనక యిద్దరూ, శంకరప్పు వెనక యిద్ద రూ వేశ్యలు ను౦ దుని 

ఆజ్ఞలకు నిరీవీన్తూ వుండీనారు, 

“తమిిరంకే ోతమిరంటూ వైశనిమిషం మొదట మర్యా 

దలు జరిగాక, గంభీరంగా చూన్తూ ముందు మహారాజు యెత్తు 

నెయ్యా, మందహాసం శేన్తూ తరపాత శంకరప్ప అనుసరించాడు 

అతిదురితంగా యొత్తులువేసే నూరవరాజూ యెంతో నిదా 

నించి గాని -శకాయశదపని విజయరామరాజు, కాపుయాడ కాపు 

చేసుకునిగాని యెత్తు వెయ్యని ఆదివరాహమూర్తీ, నెత్తు వేశాటప్పటికి 

తరిచిరాజరెకీటట్టు, కకట్టూ, యేనుగులూ దూరందూగంn వుంచు 

గ్రా 

సా] 2 



శ్రీపాద సుుబ్రవ్మాణ్యశ్యా స్త్రీ, చిన్నకథలు 

కుంటూ, యెంత సే ప్రూ బంట క పుద ఆమోద మం,తినీ గుురాలనూ 

మొదటి బలంమోదక వురికించే వే.6ంటరాయడూ కూడా పక 

గడియ గడిచేదాకెా అట పోకడ గబునించలేక పోయారు, 

నలుగురూ తరుచు మహారాజుతో అడేవాలే. శంకరప్పతో టిన్నీ 

అడివ్రుంకినవాలే; కెని తమనో ఆడివప్పటికంచు వారికె యిద్దరి 

ఆటలోనూ గుంతో వై లక్షణ్యం కనపడింది. అనడ శే కొత్తగా 

తోచింది, 

"కొశీమి? 

నూచి భేద్య మైన గా భాంధ కారంలో నేక దా మెరుపుతీగల చక 

చకలుగీ మదగజం శారసిలి నప్పు దే॥ చా సింవాప్పిల్ల కౌర్యో(దేకం? 

దిగ్గంతుల ద్వంద్వయుద్ద్ధం భయంకర మే. అయినా (దష్ట్రలకు 

దర్శనీయమే. మరి ఆ ద్యింతులకు? 

మహారోజు ఆ సాధ్య పు యొత్తులూ, శంకరప్పు పంకరాకడలూ 

దు ర్ర్రాహ్యాలు గా నే వుండి నా (దష్ట్రలకు వుల్లాసక రంగానే వున్నాయి. 

అయితే, మహారాజుకి మానవోనిభయమూ, శంకరబ్సకి (పాణ 

వోని భీతిన్నీ, 

ఏమయిశా యొగ్తులగూద యెత్తులు పడిపోయాయి. 

అసలే తాపీగా పారంభంఆయినకట సాన కలన గడిచే 

టప్పటికి “యెత్తుపడ బెం ?' ఆన్న స్థితికి వచ్చింది. 

మరిగిన ఆడినా మహారాజుకి గవ్వపిట్టఅ వేటలా వుండేది, 

శంకరప్పకి చ్రూనమాలువెడ్షించడం గా కొన ప శేద్మి కాని,యిప్వుడుమ హా 

రాజాకి కొండ తౌకిన ట్లుంది, శంక రస్నళి (బవ్మావిద్యలోపడ్డ ట్లుంది. 

ఎత్తుపబ్టాకొద్దీ చారికి కసిపెరిగింది కసి సెరిగినకొగ్ట్ యొత్తులు 

విగ భాయి 

నాధి 



వదడగి ౦ జలం 
య 

దీంతో, జకొగ[ాక్కాయెత్తు వేసినప్పుడు, వారికీ, వొకొ్కొ-క 

(పొణం వొడ్డుకున్న ట్టు తో చసాగి ఎది. 

మరో నాలుగ డియలు వెళ్ళిపోయాయి. 

మహా ౮ాజుక్రీ శంకరప్పకీ ము చ్చెనుటలూ పోశాయి. 

ఆది చూనీ కంగారుపడుతూ వేళ్యలు విననక(రలు పుచ్చు 

కున్నారు. 

శాని, అప్పటికే అట స్తంభించిపోయింది. 

చివరిమాటు, యెడమతర్ణనితో మొగం తుడుచుకుని, శంకరప్ప, 

య్మెర్రగది కకటు నొక్కి- వేసీ శా(స్ర్రీకీ యాణాలకీ చిరునవ్వు ఆందిస్తూ, 

వూపిరి తీసుకుని నిటాగా కూచున్నాడు, 

నుహో రాజు కళ్ళు మిలమిల్లాడాయి. 

(ద్రష్ట్రలు మొగ మొగాలు చూచుకున్నారు. 

రంగ నాయిక వొక్క ఆకుగు వెనక్కి- వేనీంద 

ఇది గు ర్రించినట్టు గా, వంది మాగధులు, మాధ్యాహ్ని క సమయ 

సూచక౦గా కెనాం'లకు అందుకున్నారుః 

౨౪ 
ఉనారతే_ (ద? నా నాయనేశి నా శంకరస్పే! ఇంటికి వచ్చావా 

బాబూ! ఆ|గహారం కొట్టుకో వచ్చావా?” అ) పొంగిపోతూ కొని 

లించుకుందా మని పెద్దమ్మ ముంగుకి చూకింది; కెన్తి ఆంతీకు 

ముందే శంకరప్ప “వెద్దమ్మా[”” అంటూ ఆమెయె పట సాష్టాంగ 

పడి, మరి మౌటరాక, చేస్టలు కూడా లేక ఆలాగే వుండిపోయాడు. 

అనున్టాపడుతూ పెద్దమ్మ ళంకరప్పళ లేవదియ్య బోతూ పక్కని 
స త్రీ ఆ 
కూచో గా కౌ యా జులూ అతన్ని లేవదీసి పట్టుక్యూ-చున్నారు, 

NN 



శ్రీపాద సుబ బ్రహ్మణ్య శాస్త్రీ మీ చీన్నకథలు 

ఇంఠలో పచ్చ అక్నింతలూ మెర అక్షీంతలూ పట్టుకు వచ్చి 

రామసో చెమ్మ న్మిభమవిలా సాలతో ఆతనికి దిష్టి తీసింది 

“చి గేళాం పెద్దమ్మా” అంటూ పెద్దమ్మ శండు శేతులూ 

పట్టువని (పౌరంభించాడు ళంకరప్ప, 

“4 పతిష్ట అడ్డు వచ్చింది; శౌని మహారాజు యివాశే తన 

వూటమి ఆంగీకరించి వుండును. ఆయినా యిప్పుడు మనకి వచ్చిన 

లోటేమిలేదు. ఆరుమాసాల కయినా ఆట కట్టం దని వొప్పుకో 

వలసీ౦ బే "కెౌని మహారాజుకి మరో చారి స్మ. అవునా శాస్ర 

గారూ? మూ కే మంటారు యాజుల గారూ?” 

“అట క ట్రేపోయింది” అన్నాడు శాస్త్ర, “ఆమాట ఒప్పుకో 

డానికీ వాయిదా” అన్నాడు యా జులు. 

జరిగిం దంతా ఆతివమధురుగా చెప్పాకు శంకరప్పు* 

శంకొరప్ట్పనఎ కౌగిలించుకుని పొక్క శాం మాట్లాడ లేక 

పోయింది, పెద్దమ్మ. 

శాఆఈఆశీ యాజుల్న్ ఆవూట భోజనానికి ఆపేనీంది* 

* x * 

బాము పొద్దు వేళ మళ్ళీ పాలకీ రాగా ఒక గ్రమౌటు ఏశకెం 

తంగా గదిలోకి వెళ్ళివచ్చి మిత్రులతో కోటకి వెళ్ళాడు ళంకరప్ప , 
మామూలు మర్యాడ లన్నీ జరిగా యి తరవాత అందరూ యభో 

చీతెంగా కూచున్నా రు* 

రాజుకీ కంకరప్పుకీ రంగనాయికె, తక్కిస వారికి తక్కిన 
చేశ్యలూ 'తౌంబూలా లంది౦చారు. 

ఏమి "సేమిటో కటుర్గు వెళ్ళాయి. ఏమి 'టమిటో సంగతులు 

వచ్చాయి. చదరంగానికి బదులు లోకెఖిరామాయణం (పొర ౦భ 
మయింది. 

గాలి 



పడగ ౦జలు 
య 

“చందవదన ఆని మావూళ్ళో నెక వేళ్ళి” అంటూ ఆందు 

కున్నాడు శంకరప్ప. 

“అమె మానాయనగారి దగ్గిర కెవ్యనాటకిల౦ కెర్యగ్గం౦థాలు 

నాతో సరిగా తుర్గంగా చదివింది? (ప్రస్తుతం అమె ముగలితు[రు 

ఆస్టానంలో మన్ననలు పొందుతోంది భాతృపేమతో పెంచి న 

న్నా మె చదరంగంలో (పవేళ పెట్టి దిద్దింది” 

“సరసంగా ఫృుందిః తసశేకన తమయెత్రు ల్లో యీ చాతుర్యం” 

అన్నాడు మవోరాబ్రు, 

60౫ నాయికె, ఆమె సవాచారిణులూ వు త్సాహంతో మొగ 

మొగాలు చూదుకున్నాారు. 

“కందనోలి నవాబు గారి వజీర్ణలో పొ శాయన యా ఆటలో 

అఖండుడు. వయసుశెలంలో సే నావి న్యాసంలో ఆయన ఆ సాధ్యు 

డుగా వుండినా డనీ, ఈవార్థకంలో ఆ నేర్పుతా చదరంగం ఆట 

లో కినపడుతోం దనీ క స్టాకర్డి గా విగ పక్ ట్రుకు వెళ్ళ, "నెల 

రోజులు తంటాలు పడి (పవేశం సంపాదిందాను, మూడురోజులు 

యెన్నో సజాతి ౦”కడలు వచ్చా డాయన, (సత్ యెత్తూ నన్ను 

మూవ చేరల నీళ్ళు తాగించింది” 

“దీళంలో యె తెతవా రేనా టన అలాంటివారిని చూా డా 

లంజే అద్భృష్టంవుండాలి. అయితే శరవాతే ఆక మె జరిగిందీ”? 

“నాలుగో నాడు బల్ల దగ్గిర మానో గానే కౌగిలించుకుని నా 

చెయ్యి ము ధ్రౌడి ఆనన చేనిన బహుసుతీ మహా(పభూ! యిది” 

ఇలా అని తన మొలలో గుప్తంగా వుండిన కటారి తీసీ మహా 

రె"జు దగ్గిర గా వుంచాను శంకరప్పృు* 

, యాజులూ వులిక్కిపడి *ఇషదివరకి మనకి చూపించారు 

౯ 



(శ్రీపోద సుబ్రహ్మణ్య శా స్రీ చిన్నకథలు 

శ-రు చూశావా?” అన్నట్లు చూసుకున్నారు 

“ఎందరు వీరాధివిరుల క వ్రూష్మరక్షం చవిచూసిందో యిది. తేక 

పోతే యీ కెంపుల కింతపూత యెలా వచ్చిండి? మంచి సరసు 

డాయన” అని మెచ్చుకు.టూ మహం” జది అందుకుని పరిశీలన గా 

చూనీ, వ్రైరతీసి వాయి కూడా పరీకీంచి, “బాగుంది” అని అప్పం 

నరసింహరెజుకి అందించాను. 

“నాలుగో నాడు కొత్త ఆట వేశాం నా యెదుట కూచుని 

అడంది ఆయనే కె., తెరచాటునుం చి సలహాలు వచ్చాయి. తెర 

చాటున చెమిలిపిట్ల వున్నదా అ) (భాంతివడ్డా 1 నేను అట 

వారం ఠతోజులు సాగింది; కాని, మహాపభూ! ఏమి రాకడలూ 

అవీ! ఏమి (పతిఘటనలూ అవీ! ఒకి్మొ-క్క._ యెత్తు ఎుకొ._క్క.. 

వూపు వూపేసింగి నన్ను. ఎనిమిదో సాయంతం, తెరచాటునుం చి 

తన నొడిలో పడిన యీ పు౦గర. నా వేలికి తొడుళితూ ఆయన 

వేసిన (వళంసా, "తెర చీల్చుకు వచ్చిన మందహా సజ్యోళ్చ్బా 

యిప్పటికీ నాకు పులకలు లేపెకుతున్నాయిి” 

ఇలా చెప్పీ, శంకరస్పు, యొడమచేతి అనామికనుంచి తీసి, 

ఆరత్నాంగుళ యల మహారాజు సన్నిధిలో వు )చాడు. 

మరో గడియ య౧లాేో గడిచాక అందరూ లేజాగు. 

మన్నాడు మాడా వుదయం యిలాగే గడి చిపో టుంది. 

తరవాత ఆదే మామూ అయిపోయిండి* 

DX 
«t దో [ల ¢ pro మనం కొంచెం బోరు చేసేశాం తమకు వుసీకొల్పడంవల నేము 

కూడా వుజేకంలో పడిపోయాను” అంటూ చాలా పరితేపీం చాడు 
ఆదివరావహామూ ర్, 

గర 
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“నేను మా;తేం యిలా అవుతుం దని మెరుగుదును బండీ? 

ఆశాణేవాముగాడు నక్ను తపుదారిలో పెళ్టుశాడండీ?” అంటూ 
విసు వాకు దివానీ. 

“మహర జు దృృషిలో కుడ్రుణయిపోయాను నేను. నాకు తీర 
ణో పాయం కనపడం లేదు” 

“అబ స్రార్తి కొక డా అంగ బెంబేలు పడిపో తా కేమిటండి?” 

“ఆఓఒ వేరూ గంకరన్ప గారి (పవృ సి వేరూ కాదండీ? ఆ 

వినయ నవిధేయతలూ, అఆ మర్యాదలూ మహారాజుని 

ముగి చేసేస్తున్నాయి. నే నసత్యవాదినే శౌదుు, త రాశులు 
నమ యాన. "ఆదీకాక; ఆట గుప్పుడో పూర్చి రి అయిపోయుంది,” 

“అంక?” 

“అంతే యేంవుందీ! ఇక్కడికి నెల్లాళ్ళనుంచి (పతీదినమూ 
వుదయమూ సాయంతమా వెళ్ళి. బల్లదగ్గిర కూచోడం తప్ప 
మరేమో పనిలేదు. మహాం” జిక యెత్తు వెయ్యలేరు”' 

“వెయ్య లేరూ1)” అంటూ దివె*న్టీ మాన్సడి పోయాడుః 

“వేపేం లాభమూ? ఇప్పుడు వేసిరాజుమూతమే, ఎత్తువేస్తే 

కొట్టి రాజే, ఆంచేతే మహారాజు తటపటాయిళ్లు న్నారు” 
ఫి 

“ఎటు చూనీనా ఆటకట్టిందని ఒప్పుకో డమే మర్యాద గా కన 

పడుతోంది” 

“మరి దారిలేదంటారా?” 

“ఉంది, మహ్మోపభూ! వుంది బల్లదగ్గిరికీ బల్లదగ్గిర్నంచీ 
శోవలనీనంత దారి” 

x ¥ x 

లీ శ మమ్మా! నారి చాతుర్యం కళ్ళారా చూస్తూ న్నానవునువ్వు”” 

wma 



శ్రీపాద సు బ్రవ్మాణ్యక్నా స్రీ చిన్న కథలు 

“ఆవును, చూస్తున్నాను” 

“రేజూ శెండువూటలా నారిదర్శనం ఆవుతో ౦దినీకు?” 

“అహో అవ్రతోంది” 

“వారు మొయింటికి విజయంచేశారు”” 

“నీక కనపడుతూ వున్నదీ, నిన్నూూరిస్తూ వున్నదీ యిదే; కొని, 

దీనివల్ల నాకుకలిగిన మహాభెగ్యం యమయాతనమా(తమే ఆని 

యొరగవు నువ్వు” 

ఇగివిని అలివేణి వులిక్కి పడింది, 

“పందిట్లో నుంచునివుండి పందిట్లోనుంచే వెళ్ళిపోయారు. నారు, 

నావైతన్యం అంతా వారినాంకే పెళ్ళిపోయిం). ఇప్పుడు న్రీయెదట 

వున్నది రంగమ్మ కట్టమా(త్రమే”” 

ఈ మాటగోో రం% నాయిక కంఠంలో గదదిక ఆంకురించింది, 

అలివేణి కోళ్ళు అనిమిషా లయి నాయి, 

“శంకువూట్లా వారి దర్శనం అవుతోంది కనక, కర్ఫూరవిజెం 

సమర్చించుననే టప్పుడు మునివేళ్ళ స్పర్శ అయినా ఆవుతోంది 
కనక, ముప్పు డెనా వొక్కొాక్కమౌాటు, వారు, కాటుకకళ్ళనిండా 

చూస్తు న్నారు కనక రంగమ్మ నింక నువ్వు చూడ గలు గుతున్నావు” 

“నా కందులో నవా సాంశమూ లేదుగా?” 

గంగనాయిక వొక్క కణం ఆలోచించి 66వ స్తుల్టు మాను 

య్య గా. రున్నారుగా? వారి నాశ్రయిం వరొదూ?” అంది, 

“ఆదీ అయింది. ఈ ఆటసంగతి శేలితే గాని వారు మాట్లాడ 

రన్న్హా రన్నయ్య గారు” అని అలివేణి మొగం వేలవేసుుంది. 

“ఒక్కపని చెయ్యి” 

“ఏమి టదీ?? 
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ఓతెల్లవారిశే యిటు మహారాజు కొలువు, దీపాలు పెడితే 

అటు వారి రాక* కనక -నాకిలాశగా యోగం లేను. నువ్వు బసశే 

యొందుకు వెళ్ళగూడ దూ?” 

“ఖా సన్మం చెప్పిన టు వో)” న. పన ట్టుంది నీసల 

“ పెద్దమశా రంశే వారికీ భయమే, అన్న య్య గారికీ భయ మేటి 

“పాద సేవక అభ్యంతరం వుంటుందా?” 

ఆలివేణి “అవునుసీమా” అంటూ యొగిరిపడి *నువు చెప్పింది 

బాగుంది. ఇక ఆ(వపయత్నం చేస్తాను. అయేర్చాటు చేసేదాకా 
అన్న య్య గారి పాదాలు వదలను” ఆంది. 

“ఆవిధంగా చిపరికి నీకేనా అదృష్టం” 

“నాకంత అదృష్టం పడితే నీకూ పట్టిందన్న మాకీ, మెదటి 

రోజున నిన్ను తీసుకునే వెడతాను?” 

66 ట్రయి తే మధ్యాహ్నం శందుజాముల వేళ మామయ్య గారి 

నోమాటు మోయింటికి రప్పించగలవా!” 

“వే! నిమిషంలో రప్పిస్తాను, మా అమ్మ వెళ్ళి తీసుకువస్తుంది?” 

“అట్నుంచి నరుక్కుూవ ద్రాం, నాకు వళ అయింది, వెళ్ళిపో 

నాల్కి యిక నువ్వు వెళ్ళు” 

ఇద్దరూ న్రైకమాటు గంభీరంగా చూసుకుని “సంరమే 

రమే” అనుకుని, అభీష్టం నెర వేరినశ్తే అనందిన్తూ అలివేణి యింటికి 

వెళ్ళిపోగా, వుష్మకమణిక ఆలో చించుకుం_టూ రంగ నాయిక కోటకి 

వెళ్ళిపోయింది. 

స్త ¥ x 

“ఏ మొ ద్రంటారు బాబంయ్యూ ఏ 

“ఏమిటోయ్ అయేదీ? మహారావే చెగ్లోస్టాగు. వాడి శల-కాయన 

9 $¢ 
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శ్రీపాద సు, వ్యాణ్యశ్వా స్త్రీ చిన్నకథలు 

దగ్గిర వుండి, కోట కొమ్మలికి నేను కట్టి స్తానిక మాది అమ్మి గాడీ 

చేతి' అంటూ వెన్ను విరుచుకుని మొసంమోద చెయ్యి వేసుకున్నాడు 

శా జేదాను. 

“ఆంతమాట అగెయ్యక డి బాబయ్యా! ఇదివరకే తొంద 

రయిపోయిం దికనేనా దా త్తేగా వుండడం మంచి దండి 

“ఆయితే, యీ మంటానె 1 

“ పభువ్వారు నెగ్గ లేరుటండి నెగ్గడం దా శా ఎందుకూ, శాయే 

కదప లేరు టండీ”” 

tec’? 

“సూరవపరాజు చాబయ్య శెలవిప్పీంచారండి. ఆటకట్టిపోయే 

వుందిట డేవరా!'? 

“కొంపతీసి నో చిపాొత గాడు నెగ్గేసప్తాడా యేమిటి?” 

“మనవి చేసుకున్నాను కాదండీ? ఇక అలాంటీమాట రానియ్య 

కండి బాబయ్యా! జీవిడీ మన్నా ఆయిపోయిందం కేలా 

“రి నీ యిల్లు?” 

చఛాజేదారు నో శెండిపోయిండి. 

ఖ్ x * 

“పెకి దయ చెయ్యండి బాబయ్యా!” అన్నాడు చల్లా జగ్గప్పు, 

“అప్పుడే ఛళంకరప్పగారు వచ్చారా యేమిటి?” అని సూరప 

రాజూ “మె త్తేమయినా పడిందా” అర అదివరావామ్నూ ర్టీ వ్రెక)-- 

మాశే అడిగారు. 

ఇద్దరికీ “లేదండి బాబయ్యా!” అ౦ వ్రైక కే జవాబుః 

“ను శేమంటా వోయ్?'? 

“ఏమో లేదు కి దయ ఇయ్యండి' ' 

లాడ 
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క ప్రభువు __*) 

“6 జ్ర పొాటిక్టి నల్ల చెరువుద గిరికి వేకుకుంటా రండీ?” 

“ఆదేమిటి?”' 

“వభువ్వారూ, శంకరవ్చృ గారూ అప్పఅనరనీంవా రాజా వొబ 

య్యా వేటకి” 

“మరి అటి” ఆని అడిగాడు మూర్తి. 

“క౦కరప్పృ గారికి వేటకూడా అలవాటుంచా రెకుమటినఫి? అని 

ఆళ్చర్య పడుతూ అడిగాడు నూరపరాజు. 

ఇంతలో “జీ కేమి టండోయ్?” ఆంటూ వెంకటరాయడు 

వచ్చాడు, 
జగ్గష్కృ వివరాలు చెప్పాడు. 

దానిమీద “అయితే యిక మేము వై శెందుకూ?” ఆన్నాడు 

మూర్తి, . 

““ఎత్తేమయి'నా వొఠుకుతుంబటేమో పరకాయించ మని సెల 

వయింది బాబయ్యా!” 

“4 పభువ్వారికి నోచని యెత్తు మన కె తోన్తుంది! ఆని అన్నా 

డు నెంకటరాయడు, 

“ఎత్తుతో చడం సర్వాబద్ధం. ఇక వున్నదల్లా యేమిటం కే! 
(పభువు లేరు కనక, బలంచూస్తూ మనం థారాళంగా చర్చించుకో 

వచ్చు. ఇది కెదని అదీ, అది కాదని యిదీ యెత్తు నేసి చూడవ ధు” 

సూరపరా జిలా అనగా “బలం మేమా(త్రం కలిసిపోయినా 

మనపరువు త క్కొ-దండోయ్”” అన్నాడు మూర్తి, 

“పి -నెవ రున్నారు జగ్గ స్పా?” 

“బంగారపు బలం మెలా వుందో ఆలాగే దంతపుబలం సరి 

గ్ 



ks ' 

శ్రీపాద సు బ్ర హృణ్యక్యా ప్రీ చిన్నక థలు 

ఫం చిండి ఆలాయిదాగా రంగచాయిక. నాగరత్నం కూడా పైనే 

వుందండి* వీరభ్యదమూ విరిబోతీ వచ్చే వేళయిందం౦డి”” 
“ఒతిశాం మరి తొరగా పదండి ఆంటూ మెట్ట'కేసి తీరి గాడు 

బోసినోరు చప్పళించుకుంటూ మూర్తి, 

నూరపరాజు మెట్లదగ్గిరికి బయలుజేరి * వెంకటపతిరాజు దద్ద 
య్య గా కుంటే చాగుండును, అన్నట్టు విజయరామరాజు గారూ... 0 

అని ఆర్థో క్రిలో వుండ గా, “వారు భీనువరపుకోట వేంచేశారు 

బాబయ్యా! మళ్ళీ పదిరో జుల్లో దయ చేస్తారండి. వెంక టపతిరా జు 

బాబయ్యకీ, అప్పలాచార్యు లయ్యవార్లం గారికీ, మల్లి కౌగ్గు లింగం 

అయ్య వార్లంగారికీ కభురు వెళ్ళింది. తమరు దయ చెయ్యండి, 

రాగానే వారిని పైకి తీసుకువస్తాను నేన ఆంటూ జగ్గప్పు బయలు 

జేశాడు. 
వారు ముగ్గురూ రమేకవరసన మెకైక్కే-?౪రుః 

C3 త్తి xX 

రో జులు కెదువారాలు కోదు, మాసాలే అరుగడిచిపోయిోయి* 

కొని యత్తు పడలేదు. చారీ దొరకలేదు. అశే ఆంతరించి 

పోయింది. 

ఈ ఆరుమౌసాల్లోనూ యెక్కడ కెక్క-డికో కభుర్లు జళ్ళాయి, 
ఆహూాతులూూ ఆనాహూతులూ యెవరెవరో, యంద కెందరో 

ఆటశాళ్ళు వచ్చారు, 

ఎన్నో పరిశోధనలు చేని యెన్నోమాట్లు రకరకౌల మెత్తులు 

జేశారు, 

కాని, బంగారప్రబఅం బంఛారపుకొండ అయి ఆలాగే ఉండి 

పోయింది 

(౧౦౦ 



పడగనీంజలు 
on 

కోటలో బంగారపుబలం మెలా పుందో ఆలా సర్దుకు మూర్తి 

వై రాలు తను యిళ్ళలో కూడా తీవచుయత్నాలు చేశారు. 
ఓ ౧౧ 

క్ర పసచేషి ప నీముంది నలుగుళు ఒకొక... బల్లద గిర ప చేసీఎంది, యిరవ య్యే సీమందీ న a 

పణారు* 
ద 

ప ఫ నుడికిపోయింది కాని (పయో "పెద్దాపు రాంకీ "పిదాఫుర మే ప్రజకిపోయిం౦దా శాన్వి ప 

జనం కలగలేను. 

చివరికి మహా రాజుక, నిదాహో రాలు కనువయి పోయాయి, 

రాచ కార్యాలమిద జెగటున్నూ ప్రుటింది 

ర్న 

కరకర పొద్దుపొడి నంది. 

ఎ(రని సూర్యబింబ_, పొగనింపి అప్పుడే వలిగించిన కాగిత 

బ్బుట్టలాగ మెల్లి గా వెకి లేవ సాగింది 

జీవిలో రయరూఎయుళొరా మంటూ నగారా  మూగిపోసొగింది. 

ఊళ్ళో శిస'అయుంలో రు.జలు, ఆ నగారాకి జభావీవగ 

సాగా 

బురుజుమోది నరసింహాస్వామి ఆల చు) పపసీడికుండ, జిగజిగ 

ఊరసీపోతో౦దిం 

ఘంటాప ఛాలన్నీ అసీివొరులు బయలువేరిన అశ్వికలతో 

నిండిపోయి వున్న్నాయి, 

సాలలు బాగుచెయ్యడంకోసం, కోటలో బయటక ట్రివున్న 

మదపు నేను గులు ఫీంకౌరాలతోటిీ, పారళీకె శ్వాలు సశిలింపుల 

తోటీ అన్న దాతలను అహ్వోానిస్తున్నాయి. 

ఆగడృలో, తమ్మిచెర తస్పందుకున, మాబాల్యాసంతో పాట 

౧౮౧౧ 



శ్రీపాద సు బ్ర వ్మాణ్యకా ప్రీ న్స్) చిన్నకథలు 

లు పొడుకుంటూ గం౦డుతుమ్మెదలు వూలతోట కొల్లగొట్టడానికి 

కోటలో చొరబడుతు న్నాయి 

ఇలాంటిసమయంలో, సౌముగరిడీలు చాలించి, మవారాజు 

అప్పుడే స్నానఫుగదిలో (ప్రవేశించాడు. 

నూగొజిద్దు వదలడాని కిద్దరుగు బ్బెతలు సుగంధ చూర్ణంతో 

నలుగులు పెడుతున్నారు. 

ఒకతె సు వర్గకలళం పట్టుకుని గంగాళందగ్గి క నుంచునివు ది. 

మరొళతె అగింశాళంలోన్ళ్ళు తొరుపుతూవుండ గా, యింకోొ 

శతి ఆందులో పన్నీరుగుమ్మరిస్తోంది. 

వేరొక తె, వుండుండి చెయ్యి పెట్టి నీళ్ళు పాొళొలు మా స్తోంది 

ఇంకోక తె కొంచెం దూరాననుంచుని చెంగావీపంచెకి దుంగలు 

సవరిస్తోంది* 

మరొకతె అందరిమాదా కళ్ళతో అధికారం ఇలాయిస్తూ, 

అజ్ఞ లకోస సం యెదురుచూస్తూ కొంచెం పశ్క-గా నుంచునివుందె. 

మాననీకొందోళ్నవల్లా, సుఖస్సర్శవల్లా కళ్ళు మూసుకుని, 

మొగంకూడా వంచుకునివున్న మహారాజు హఠాత్తు గా మెరుపు 

కొట్టినట్టయి ఆ మెశేసి చూశాడు, 

వెంటనే “చిత్తం మహ్మాపభూ!” అంటూ ఆమె సావధాన 

ఆయింది. 

“చల్లా జగ్గప్ప-నుంచున్నట్టుగా” అ౦కొంచం అశం గాఇిప్పీ 

మళ్ళీ కళ్ళుమూసుకు న్నాడు మహా రాజు. 

అజ్ఞ ఆంచెనూళ్ళమాద వెళ్ళింది. 

జగ్గప్పు యెగిరివచ్చి “హాజర్ మవో(వఘా!”” అంటూ దోనీల్రి 

వ్రైగ్గి; న్యముడయినాడు, 

౧౦౨ 



వడగీ౦ జలు 
య 

కళ్ళు తెరవకుండా మొగంమౌత్రం ఆ ట్రుతిప్పి, “జ ప్పా!” 

ఆన్నాడు మహారాజు, 

“చిత్తం మహ్మాపభా!”? 
“ఎఏలావున్నానరే శంకరప్పగారిని నిమిషాలనూద తీసుకు 

రావాలి”) 

“తీసుకువస్తాను మహ్మాప్ర భా!’ 

“పాలకీ అయినే అఆలస్యంఆశుశుంది. గండ భేపం-గాల్ఫి తీసుకో 

వెళ్ళు” 

“చిత్తం చితృం?” 

“ఇంకా నుంచున్నాను”” 

“లేద్ మ.” 

జగప్ప మాటక౦కేముందు వడాయించాడు. 

“తొరగా తెమల్చాలి” అన్నట్టు సరిచారికలశేసి చురుగ్గా 

చయభూశాడు మహారాదు, 

౨6 
స్నానసంధ్యాద్యనుష్టా నాలన్నీ ముగించేసుకుని, ఆరివున్న అంగా 

స్తాలజత ధరించి, స్నత్రులకిద్దరికీ మధ్యగా, కవాచీ బల్లమిద 

కూూచునివున్నాడు శంకరప్పు. 

కొంచెం పక్కగానూ, పడమటింటి గుమ్మానికి చేరిక గానూ 

పెద్దమ్మా, లోగుమ్మంలో తలుపు ఆనుకుని రామసో చెమ్మా, 

మండువా దకీణఫుఆంచున గోడఅనుకు? ఆలివేణీ రంగ నాయి"కా 

నుంచుని వున్నారు. 

“జాల్తాయిది అరుమా సాల తపస్సు. రంగ గాయికడిన్నీ ఆ పొగిడే 

fe pyA 



శ్రీపాద సు బ్ర హ్మణ్యశాస్ర్రీ చిన్నకథలు 

గనక మిరీపొటికి వరదులు కావడం ధర్మం” ఆన్నాడు శాస్ర 

అలి వేణి దోసిలి వొగ్గింది. 

NON  D Sy మామయ్య గారితో మనవిచేసుకునే 

వున్నా ను? మళ్ళీ యిలాంటిఅవకెశం మెప్పటికో? అంచేతే నీ 

నాదు శా పడిపోతు న్నాను” అని జాలిగాజంది రంగ నాయిక, 

“మిమ్మల్ని నిర్భ..ధిం చడానికి మేము చాలం; కాని, మారివాళ 

దయ ఇయ్యక తస్పమం బాహాటంగా ఆంగీక రించడం తరచాయిగా 

మహారాజు వోగిపోరెమే వున్నారు. ఆశాస్తా అయిపోయిందను 

కుందాం ఇక మోతతో యెత్తు చెయ్య డానికి వరికి గుండెలు తాగు 

తాయీ? కనక మోరివాళ “హం అనాలి తేప్పదు?” ఆని యాజులు 

వ్రుత్తి చెప్పాడు, 
దానిమోద “యిక తప్పేటట్టు తే దన్నట్టు శంకరప్ట పెద్దమ్మ 

కేసి చూకాదు.. అదిగుర్తించి “పెద్దమ్మ గారి ఆనుగహమూ మా 

ఛాగ్యమూనూ” ఆగి ఆలిజేణి, 
““వెరిపిల్లవు, జగత్పండిశుడైన నా వరహాలమూటకి నేనా 

చెప్పగల దాన్ని?” అంటూ "పెద్దమ్మ రామసో దెమ్మ కేసీ చూడ గా, 

అమె, ళంకరప్పకిమాతమే కెనపదేటట్టు వ్మిభమవిలాసాలు మొలి 

పించి తలుపుచాటున నక్కిందిః 

దాంతో శంకరసన్బ కళ్ళల్లో వింతతేజన్సు మెరసి, అలిజేణి 

క నుదమ్ము కు వికొసంయిచ్చ్కి రంగనాయిక చెవులకు మధుర శబ్దం 

ఓఏ ందించింది. 

ఈననుయంలో కొంజూద గ్గిరనుంచే “పెద్దమ్మ గారూ?” ఆంటూ 

పిలుపు వినిపిం చింది. వెంటన గుమ్మంలోకి వెళ్ళి పెద్దమ్మ “రమీం 

జగ్గ స్పా? ఆం అడిగింది 

nok 



వదడగి౦ం జలు 
యm 

వచ్చిగమంనిషి జగ్గప్పఅని తెలవడంతో కే నాలుక కరుదుకుంటూ 

రంగనాయిశా, అలి వేణీ తూర్చింటోకి దూటారు, 

“దండాలు బాబయ్యా! దండాలండి, దండాలండి”” 

“శుభం... . ఏమోయ్ తెల్ల వారకుండావచ్చావూ? ” 

“(పభువ్వారు తరిమిపంపారు దేవరా! నుంచున్నపాళం గా 

తోడి తెమ్మం సెలవు పాలకీఆయితే ఆలస్యం అయిపో తుందని 

గండ భీరుండం పంపారు. ఈపాటికి సగందూ రాన వుంటుుద_-డి” 

“ఆంత వులకం రయేమిటోయ్?”” 

“సలవదు బాబయ్యా” 

త జేకదృష్టితో మన్తూ ఉవిసుగ్ధా వున్నారా?” అని అడిగాడు 

శంక రప్ప, 

“లేదండి” అన్నాడు జగ్గప్ప 

““ఏంచేస్తు న్నారూ?” అని అడిగాడు యాజులు, 

స్నాన(పయతృ్సంలో ఇంకా నలుశుల్లో నే వున్నారండి” 

శంకరప్ప చిరునవ్వు బిగపట్టుకుని మిశతులశేసి బెల్లింపు 

చూపులు చూశాడు, 

“దో యెత్తు తోచింది, మరి లేవండి” అంటూ యాజులు లేచి 

నుంచున్నాడు. 

చిరునవ్వు నవ్వుతూ, పెదవివిరుస్తూ, తల అడ్డం గావూఫుతూ 

తొంగిచూసి రంగ నాయిక మళ్ళీ దాక్కుంది 

“ఆదినో గండ భీమండం బాబయ్యా!” అన్నాడు జ్గప్ప* 

శంకరప్పు నిశ్చలంగా అలాగే హదు) వున్నాను 

అదిచూనీ “లే యింకా జాప్యం చేస్తావేంనాయ నా?” ' అంటూ 

"పెద్దమ్మ తొందర పెట్టింది 

neu 

fal dh 



శ్రీపాద సు ట్ర, వాణకొ(స్ర్ర్రిచిన్న కథ లు 

అప్పుడు, మొగంపక్యాకితిప్పుకుని, కిందికిచూస్తూ వొక్క మాటు 

తఅపంకించి, తాపీగా మళ్ళీ మెంగంతిప్పుకుంటూ జగ స్పా!” 

అంటూ ఆందుకున్నాడు శంశరపస్పు. 

66 చిత్త ంబాబయ్యా[” 

““శంకరప్ప యేను గక్కే_ గాని, గరం యొక్క వెళ్ళడోయ్?? 

ఆజీనో బోధపడక జగ్గప్ప తెల్లపోయాడు. 

శా స్రీ యాజాలూ మొగ మొగాలు చూసుకున్నారు. 
పెద్దమ్మ శంకరప్పుని విడిచి జగ్గప్పనీ, జ ప్ప నివిడిచి శంక రోప్పనీ 

చూడ సాగింది. 

“కనక నువ్వు వెళ్ళిపోవచ్చు శ్రే 

“(సెడతాను దేవరా!” అంటూ చేతులు నలుపుకున్నాడు జగప్పు, 
లి 

“ఈమా కే మనవి చెయ్యి (పభువ్వా౦తోటి” 

“4 చిత్తం చిత్తం)” అంటూ నని కాడు జగ్గప్పు. 

“ఇక గండఖేరుండం యుందుకూ?” 
“పాల కీ.._”? 

“ఇప్పటి కంతే మరి” 

(సెలవు చాబంయ్యా[”” 

ఓ4శుభంి”' 

“దండాలండీ, దండాలండి, దంణాలండి”” 

బరువుగా అఆకుగులు వేసుకుంటూ వెళ్ళీ జగప్ప గురంయెక్కెడు. 
is 

గ_రాలు మేఘా లె కా-యి. 

= 
6 ఆయమా సొల ఆ-దోళోనవల్ల, గరం కదిపితే యేనుగుతో తెంచి 

శా జవుతుం వన్న సంగతి మరిచిపోయారు. (పభువ్వారు* అని 

౧m 



వడ్డగీంజలు 

కళ్లు చికలించుకుంటూ, జగ్గప్ప కెళ్ళీ వెళ్ళడంతో యే రంగ నాయిక 

మళ్ళీ వాకిట్లోకి వ చ్చింది. 
“భాబాను' అంటూ ఆమె వెనకనే ఆలి వేణిన్ఫీ వ చ్చింది. 

“ఏమిటీ?” ఆంటూ యాజులూ, “అవుకు నుమా” అంటూ 

శాస్ర వూగిపోయాోరు. 

అది శంకరప్పకి వు(చేకం కలిగిం చింది 

ఆరుమాసాలంగా బలవంతాన అణిగి వుండిన వుత్సాహం అంతా 

వైక్క- వూపున కట్టతెంచుకుని వురికీ శం౦కరప్పని గంజిగుంజి 

విడిచి పెట్టింది. 

జాంతో “మనం నెగ్టేశామండి! మవోరా జివాళ తేమ వోటమి 

వొప్పేసుకుంటారండి” ఆంటూ చంటిపిల్లాడిలాగ పరవళ్ళు తొక్కి, 

అమాంతేంగా జెళ్ళ పెద్దమ్మ కాళ్ళద గిర చతికిల బధా డతను* 

పెద్దమ్మకన్నీ వుత్సాహమూ, ఆనందవమూొ శెల్లివిరిసిపోయాయి, 

వెంటనే శంకరప్పని పొదివి పట్టుకుని గనాతంథే! నా బాబే! 

ఈమాట విన డానికి కని పెట్టుకుని వున్నాను నాయనా! నేను. నా 

కళ్ళు చల్లప రూము బిరా! ఆంటూ వూర కకాసళో మూర 

(ఘాణం చేసిం దామె. | 

అదిచూనీ అలివేణి *యిదంతా పెద్దమ్మ గారి జేతిచలవి” అనగా 

“యింకా సందేహమా?” ఆంటూ ఆవేశంతో అందుకున్నాడు 

శంకరప్పుః 

“మో రంళా శంకరప్ట మహో తెలివయినవా డనుకుంటున్న ట్టుంది. 

ఇదంతా శంకరప్ప (వశే అనుకుంటున్నుట్టూ వుంది; కొని అసలు 

శంకరప్ప ఆదిలోనే మొగం వేలవేవేశాడు. ఇప్పుడు మొయెదట 

వున్న శంకరప్ప పెద్దమ్మ (పొణ(పతిస్ష చేసి విడిచి పెట్టిన పిండీ 

౧౦౩ 



శ్రీపాద ను బ్రహ్మణ్యశాశ్రీ చీన్న కథలు 

బొమ్మ. నిజంగా పెద్దమ్మ్నే కటాకీంచి వుండకపోతే, శంకరప్పు 

యెవరో, మి రెవరో, మవోరా జెకగ[ాడో, యీగొడవ అంతా 

యేమీటో? ఎన్ని జన్మ లెత్తి యెంత నేవ చేసినా నేను వెద్దమ్మరుణం 

తీర్చుకో లేను. "పెద్దమ్మ శ క్షి యీవ్రాళ్ళో యెవ శెరుగుదురూ? 
మహారాజు నాకోసం పొలకీ పంవారమూ పంపా రంయే._ సేనాధి 

పతినే పంపొరం శు అది "పిద్దమ్మ వేసిన ఎత్తుకి ఫలికం, ఎందుకని 

దయతలిచి అవేళ వారు రాగానే నన్ను పంపించింది గాని, "పెద్దమ్మ 

వొకరోజు బెట్టుసరీ చూపిస్తే మహారాజే పాదచారి"అయి రాక 

పోదురా వెతుక్కు-౦0టూను? ఆదిలో పెద్దమ్మ జేసిన యె తే యిప్పుడు 

మహారాజు అట కట్టిం దనుకోండి* నామరూపొలు లేక 7:లికెగిరి 

వచ్చిన యీదూదిపింజెం “మనిషి వుక్కు_తునక' అనిపీం చింది 

"పెద్దమ్మ. దిణా నీ నౌకర్ల చేత యీడ్కులుపడ్డ శంకరప్పకి వెధాపురం 

మవాోరాజుచేఠ తెవాజీ మిప్పించింది పెద్దమ్మ" నా పెద్దమ్మ అంశు 

ఆ అదిశ క్తి అని యిష్సుజేనా తెలినీంచా మోకు? నా పెద్దమ్మ నా 

యిల వేల్పు” 

ఇలా అంటూ పరవశు డయిపోయి కళ్ళుమూసుకుని అతను 

పెద్దమ్మ పాదాలమాద వాలాడు, 

ఆందరి కళ్ళూ చెమ్మగిల్లాయి. 

శా నీ యాజులూ ఆలివేణీ రంగగాయికో పెద్దమ్మ 'కేసీ 

చూన్తూ ఆ(పయత్నంగా దోసిళ్లు వైగ్రార 

కళ్లు తుడుచుకుంటూ వచ్చి, పెద్దమ్మమాద వొక చెయ్యి ఆను 

క్కూ-చుని రొమసో చెమ్మ, బో-ర్రాపడుకున్ని వున్న శంకరప్ప వీపు 

నినిరింది* 

అప్పటికి పెద్దమ్మకి మాట తిరిగింది. 

౧౦౮౯ 



పడ గింజలు 
య 

“అన్నం అమ్ముకుంటూ పొట్టపోనుక నే మునలిముండ యింత 

వని చెయ్యడం యొక్క_ దేనా వుంచా? కనక, నామ్మెరితం(డి మా 

టలు మీ రెవరూ నమ్మకండి నాయనా!” “చేతిలో మ్యరని యే 

గాని లేదు. మహారాజుని అశయిధా మని వచ్చాను. అన్నం పెడ 

తావా “పెద్దమ్మా?” అంటూ వచ్చాడు నాతం(డి. ఆ ద్రైన్యంలోనే 

ఆమొగంమిద నాకు బేవతాకళ కనపడింది “నీకొడు కనుకో”” 

అని యెవరో చెవిలో చెప్పిన ట్టయింది. దీనికి సాయం నామేన 

గోడలు._యీ వెరీ పిల్ల “కట్టుకో డానికి బట్టలు కూడా లేనట్టుంది 

అత్తా మొగం శఅకలాడుతోంది, గొన్పవాడు కామోను, 

వ్రెప్తకోవమ్మా”” అంటూ పాకులాడింది లే దన లేక పోయాను 

పెట్టా అని వుంటే పదిమంది తిని పోయేచోట గుప్పెడన్నమే మిగ 

అక పోతుందా? “నీకు లోటు శేదు, ర్యా నాయనా!” ఆన్నాను 

ఆది విని పొంగిపోయాడు నాతండి* ఆప్పుడే మొదలు ఈ పడిపడి 

ద్చాలికి* చిట్టి త౫డ్రికి నేనంతే యేవో వ్యరిభక్తి కదిరిపోయింది* 

ఇంతకీ,.నాతండి! జయం కలిగింది నాకు కౌవలసీం దజేి అందామె 

అప్పటికి (పకృతిలో పడి మెల్లిగా లేచి కూచున్నాడు ళంకరవ్ప. 
వెంటనే రామసో చెమ్మ పడమటింటోకి వెళ్ళిపోయింది. 

తరవాత నాకర్గచేతే యీడ్చ్సులు పడ్డం యేమిటోకూడా చెబితే 

గాని వల్ల'కా” దంటూ ెళ్ళి శంకరప్ప రెండు చేతులూ పట్టు 

కున్నాడు శాస్త్రీ. 

యా జులు కూడా మొండిపట్టు పట్టాడు, 

పెద్దమ్మా ఫంకరప్వా వైశ్యామాటు చూసుకున్నారు. ఆచూ 

ఫుల్లో మెరుపుతీగలు పాకిపోయాయి. 

వెంటనే ఒక్క మాటు కంఠం సవరించుకుని శంకరప్ప జరిగిం 

౧౦౯ 



శ్రీపాద ను బ్ర వ్మాణ్య శాస్త్రి చిన్నక థలు 

దంతా చెప్పేళాడు, 

విని విని “దివాన్టీకీ, 'తాకేదారుకీ వుట్టగతు లుంటాయా?” అం 

టూ పెద్దమ్మ పళ్ళు కిెరికిండి, 

ఆలిజేణీ రంగ నాయికా కంట తడి పెట్టుకున్నారు 

“ఈతుచ్చుల్ని చేవిడీమన్నా చేయించవలసిండే”” ఆంటూ 

శాస్త్రీ, యయా జులూ ఆగ్గయిపోయారు, 

ఇంతలో పాలకీ వ చ్చింది * 

ఒక్క_మాటు రంగనాయికనీ, ఆలిజేణినీ చూసి పెద్దమ్మ శంక. 

రప్పకి కనుసన్న చేసింది. 

వెంటనే “అలి వేణీ? రంగశాయి కా!” అంటూ వ ెహూూ తా 

వా౦తో లేచి ఆత నందు కున్నాడు. 
“ఇప్పటికి నేను వ చ్చినపని అయింది. అనుకున్నదీ నెర జేరింది. 

ఇక యేది రెపేమయినా యిబ్బంది చేదు. ఆదివర శెందరితో ఆడి 

న్యా మహారాజుతో యెత్తు జేశాక అటో యినో ఆది తేలిపోయే 

దాకె మరవరితోటీ ఆట వె య్యకూడ దనుకున్నాా నుః శాత గారి 

తోటీ యాజులుగారిగోటీ కూడా ఆకలే దంశపు యిక చెప్పడాని 

శేం వుందీ?! ఇక అవతం పూర్తి అయిన కై; కనక యివాళ రొ(తి-- 

తెలిసిందా? మియింటికి వచ్చి యెత్తు వేస్తాను. మికోరిక తీరుస్తా” 

శా ప్రీ యాజులూ చాలా ఆకందింవారుః 

అలివేణీ రంగనాయి కా పొంగిపోయి, అంతలో కొంచం సిగ 

వడ్గాగు. 

ఈసమయంలో చాకలిపెద్ద వచ్చి “హాజర్ బాబయ్యా!” అని 

విన్నవించి పౌలకీద గిరికి జెళ్ళిపోయోడు. 
అందరిదగ్గిరా సెలవు పొంది కళ్ళు తిప్పుకుంటూ శంకరప్పని 

౧౧౦ 
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పొగుడుతూ రామసో చెమ్మ దారి చూపించగా “అలాగాండి? 

బాగుందండి. ఆవును, మంచీబట్ట లే వు౦ంకు వారి యెగట రాచ 

కొమాళ్ళ నిశేనం మేమిటండి[ మోమేలు మరి చిపోరండి వారు, 

దీపాలు పెట్టాటప్పటి కివాళ భోజనం పెట్టించంజేం అక్కయ్య 

గారూ!” అని గునిసి, రంగనాయిక్, దోడ్లి దారిని కోటకి జెళ్ళి 

పోయింది. 

ఆమె కోట సమోపిన్లుం దన్నంతవరకూ జాప్యం చేసి శంక 

రప్ప లేచాడు, 

వెంటనే అలివేణి అతని పొ దాలు ఆంటి కళ్ళకద్దుకులి ఒక్క 

మాటు అతని కళ్ళల్లో కి సవిలాసంగా చూసి, తొనే కరిగిపోయి, 

నును సిగ్గుతో పక్కకి తప్పుకుంది, 
“అభబ్బాయోయ్ అ(గహారం, జ్ఞాపకంనుందా? మరోటయి తే 

శేవొప్పనుసుమా” ఆంటూ పెద్దమ్ము సాగనంపగా, శ్రి 
యాజాులు గార్ల బుజాలమోడ చేతులుజేసుకుని పున్నమ చందుడు 

లాగ మెరిసిపోతూ శంకరప్ప సాలక్షీద (రికి బయలు జే రాడు, 

పొలకీలో శాలు గుమ్మంలో ee నూచలాగవచ్చి మహా 

రాజు ళంకరప్పుని కౌగిలించుకున్నాడు, 

కళ్ళుతెరి చి చూశాటప్పటికి ఆ కౌగిలింత తోచే యిద్దరూ నీంవో 

సనం మోద కాచుని వున్నారు. మహోవిలవఅయిన తల కాయకు 

తగిన సత్తాలేక, దివాన్టీ మెడ జవజవలోడి నోటకూరకొడ అయి 

పోయింది. 

సభ్యులందరికంకే ముందు తన కంఠకంసవరించుకుని *ోళంకరప్పృ 
గారూ! అని సంబోధించాడు మహారాజుం 

౧ిగిం 



శ్రీపాద ను బ్ర వ్మాణ్యళ్యా స్త్రీ చిన్న కథలు 

బీపీమి సెలవు జగ్యతృభూ?” ఆంటూ శంకరప్పు దోనిలి 

నొగాడు* 

“తమరు నాఆట క ్ రేళశారండీ” 
“ఎంతమాటా+ నిర్హేతుక జాయమౌన కటాత్నీంవల్ల తమరలా 

సెలవిష్పీస్తున్నా రేకాన, యేలినవారి అఆటకోట్టడానికి నేనెంతవాణి 

మహి పభూ?” & 

“ఆలాకౌదండీ! స్పష్టం గా -నేనోడిపోయాను. చదరంగంలో 

నాకి చే మొదటివోటమి, ఓీటమివల్ల మనుష్యుల మానసి కావన్ల లెలా 

పరిణమించేదీ నాకిప్పు చే బోధఅయింది. అయితే, (ప్రతి & రసికు 
జె లేవోటమికూడా ఆనందకరంగా వుంజేట కైక నపడుతో ందండీ” 

“ఒక్క-కునవి మహ్మాపథూ!”” అంటూ అందుకున్నాడు అప్పల 

నరసింవారాజు. 

“నాఅం౦చగా తప్పిపోలేదు. తమరుభయులూ ఆటకి కాచుంకే 

యెవరోడినా పర్యవసానం యిలాగే వుంటుందని నేనాదిలో నే 

నిశ్నయించుకున్నాను. ఆంచేతే యొంతజంకినా శంకరప్పగారిని 

చేను బలవం౦తేపరచ గలిగాను నిజంగా ఆరుమాసాల త్మీవస్పర్థకి 

ఫలితంగా, చినరిక్సి విజితులూ విజేశలూకూడా సమంగా అనం 

దించడ౦--యిది మానవ(పనృత్తికి ఆతీశ మెన విషయం? 

“తమరింకొకటికూడా సెలవిప్పిస్తారని తలుస్తున్నాను” 

“ చచిత్త౦ంయహా_పభూ,ూ మనవిచే సుకుంటున్నాను ఈ ఫలితానికి 

సన్ని కృష్ణ శౌరణం శంకరవ్చ గారి (పవృత్సిన్నీ, ఏమంకు? శంకరప్ప 

గారి యీ విజయం సామాన్య మైనదా! కౌస, దానికి సంబంధిం 

చిన పొంగు లేశమయినా వారిదగ్గిర కనపడుతోందా? వారి 

మొగ మొడ యెంత సాత్విక తేజస్సు భానిస్తోండో చిత్తగించా రా? 

Pf 
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“ఆదీనంగతి, దానివల్ల పరిసరాలన్నీ ఆకలుషూ లయినవిః 

(బ్రహ్మా లేజస్సం కే అవదేక దూ?” 

“చిత్తం చిత్తం?” 

దీనిమోద చేతులు బోడించుకుని *“శీవారీ! మాటలురాని కొండిక 

వార్ణివట్టుకుని యిద్దరు (పభువులుఅలా సెలవిప్పీ-చడం ధర్మమా?” 

ఆంటూ అందుకున్నాశు శ )కరస్పృ; కాని మాటకి ఆడ్జ ఎవచ్చి 

మహారాజు “ఇద్దరు కె చెంతమందయి నా యీోపని ఇ య్యవలనిం దే. 

ఏమంటే నిజంగా చదరంగం ఆడతగ్గవారు తమరొక్క_ లే. కనబడు 

తున్నారు. ఇందులో తమర్శి జయించగల వాడింత వరకూ పుట్ట 

లేదు ఇకముందూ పుట్టబోడు” అన్నాడు. 

శంకరప్పృ మొగంవంచుకు న్నా డుం 

“త్రము చేతిలో అపజ యం పొందడంకూడా నెక భాగ్యంలోనే 

లెక”) 
గ్గ 

€6 విం 
శ అ ఛి 6 ౨ 9 96 చ శివి 6 ళల 

“మనస్సు నిలుఫుకోలేక అట వెయ్యడమేకొం, యెవరితో 

వేసినా చంటిపిల్లలతో ఆడుతున్న క్ర వుండేది, తమతో ఆడ్డం 

మా(త్రం కత్తులమోద పరీతూ, నేలవిడి చిసౌమూనూ”” 

“ఇప్పటి దాకె నేనున్నూ -”” ఆంటూ మోడ్చు కిగితో (పభువు 

కేసి తిరిగి అందుకున్నాడు ళంకరవ్ప. 

“ఆశనేకులతో చదరంగం ఆడాను అనేక మాట్లాడాను. ఆతి 
నిర్గక్యీంగానూ ఆడాను, ఆందర్నీ ఓడించాను; కాని, పెర్రాప్రరం 
కోటలో అడుగుపెట్టినప్పుడు కాళ్ళు వొణి కాయి. తమ యొదట 
కూచున్న ప్పుడు గుండెలు కొట్టుకున్నాయి. తేమ దివ్య తేజస్సు నన్ను 
విాంతుణ్ణి చేసేసింది తీరా యెత్తువేసిన తరవాత తవతో ఆటకి 

గిన 

fmf 



శ్రీపొద ను బ్ర, వ్మాణ్యశ్యాన్త్ర) చిన్నకథలు 

కూచోడం దుస్సావాసం అని బోధపడింది పట్టుపట్టి యేలిన వారితో 

ఆశేినందుకు నేను సీగు పకపోతు న్నాను మహ్మాపభూ,”” 

కసిగా? ఓడిపోయిన నాశే ఆనందంగా వుంచే, తీమ కేలా 

నగు! అట మొదలుపెడితే యెవరికో నృఃరిశే ఇలుపు. శండో వా 

గోడి పోంలసీంజే. ఆయితే, అంతమా[(తాన వారి? తీసి పొరెయ్య 

వలసి౦బేనా? నిజంగా చూడవలసినపి క్థిసామ ర్థ్యాలూ, యుక్తి 

(పయుక్పులూ కని జయాపజయాలు కోవు 

ఇలా ఆని మహారాజు తనకేసి చూడ గా “ఏలిన వారు సత్యం 

'సెఅవిష్పించారు” ఆంటూ ఆందుకున్నాడు ఆప్పలనరనింవా రాజు, 

“శంకరప్పగా శింకకేనా సమర్గులుు కాని వారు తమ శకి 

యెంతటిదో యెరగరు. వారిని కోటకి తీసుకురావడం చామ చాలా 

కష్టం ఆయిపోయింది” 

“దీని కంతికీ కౌరణం నాశపథం. చేనయ్యా మహామొనగా ణ్ఞని 

యెక్కణ్ణుంబో వచ్చి, యెత్తు వేళాటప్పటికి చేతులు జేలవేస్తె 

యెలాంటివాదూ కూడా సహించడం కష్టం, అంచేత ఆసమరులూ, 

క ఫొజబీవులు శి"నివారూ సిద్ధ పడకుండా వుండ డానికే నేనీ శపథం 

పట్టాను గాని, మరొజఖందుకు కౌదు, దీనికి నిదర్శనం, వచ్చినవా 

రోడిపోలే తల కొట్టించివేస్తా నన్నానుకదా, నీనే వూడిపో తే?” 

“చిత్తం చిత్తం, 'నేనామాకే మనవి చేసుకున్నాను ళంకరప్ప 

గారితొ "టి. కాౌన్లరెకాచించగలవార కరి కయినా యిది తోచే 

(ప్రశ్నే. ఇందులో ఏదోగంభీ రార్థం వుండకపోను-- 

“ఉండకపో దంకే తమరు | గహీించలేనిడా యిది? అయినా 

"నేసే మనపిబేస కుంటాను” 

ఇలా చెప్పు, శంకరప్పశేనీ తిరిగి చేతులు కట్టుకు, దాస్టో 

ns 



వతనగీంజ లం 
య 

హమ్” అంటూ మహారాజు శిరస్సు వంచుకున్నాడు. 

ఆది చూసీ అప్పలనరనీంహరాజు చకితుడై నాడు, 

శా శ్రీ యాొజ్రులూ నిర్విజ్ణు అయిపోయారు 

విజయరామరాజు దివాన్టీ కేసి నిరసనగా చూళొెడు, 

సభ్యు అందరూ గతుక్కు-మ? పోయారు, 

ఆంతకు ముందే బో శీవారీ! (శ్రీవారీ!'” అంటూ చెవులు మూసుకుని 
“ఎంతమాటా! కిరీటమాంధాతలు మమ్మేలినవా నెక్కడ," యద 
భికుకుణ్ణి నేనెక్కడ మహా(పథూ? తము రంతమాట సెలవిప్పిస్తే 
నేను భరించగల గా?” అంటూ శంకరప్ప తవాతేవాలాడిపోయాడు. 

30 
ఒక్క_ తీణం గడిచాక, ఆనంద బొహ్పాలు కొనగోట చిమ్ముకుంటూ 

ళీ ంకరప్ప గారూ!” అని మళ్ళీ సంబోధించాడు మహారాజు. 

చిత్తం మహాపభూ!”” అంటూ అంజలిబంధంతో శంక రష్పు 

సూవభాను ౫ైనాడు, 

“ఇంతటి ఉత్క-టానందం నాకింతవర కెప్పుగూ కలగ లేదు, 

తందుకు గొర్తుగా తేమ (పతిభముందు నాసంప త్తి ఆణువునూ 

పోలదు గాని అయినా చందున కోనూలుపో గని శాస్త్రమే 

కనక, సెచాపు"ం రాజ్యంలో వున్నది యేమయినా సరే తమ! 

సమర్పించుకుంటాను సెల విప్పించండి'” 

“నాకు బహుమానమా మహా పభూ!?” 

“అవును......కౌళేమో? .....,.తమకంకు బహుమా నార్హులు 

మరెవరూ??? 

66 ప్రూశ్ నీ, యిప్పటి కే చేను బహుమానం పొందివున్నాను కడా?” 

“ఆఅదలాగా?”?” 
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శ్రీపాద ను బ్ర వ్మాణ్యశా ప్రీ చిన్నకథలు 

మహారాజా అప్పలనరసింవారాజుశేసి చూన్తూ యిలా అనగా, 

ఇదంతా వోరకంట చూస్తూవున్న దివాన్టీ యీనింకుసభిలో తాను 

ఛేసిన పని బయటికి వచ్చేస్తుంజేమో అని కుతకుత లాడిపోతూ తల 

కాయ తీసుకు జెళ్ళి పొట్టలో “పెట్టుక న్నాడు, 

ఆది చూడ మని శ్యాహ్ర్రీయాజులుగార్లకు కన్నుగీటి శంకరప్ప 

మళ్ళీ అందుకున్నాడు, 

“వత్సవాయవారి సావాసౌ దార్యాలు చాలా విన్నాను, (పకృతం 

సకృ(దృంగా చూన్తూనూ వున్నాను, నాకు ఆనంద పొరవళ్యం 

కలుగుతోంది. ఇదిలా వుండలా; క్ర ౦దనోలిసంఘటన చిర స్శణ 

ణార్హమే కాని, మాచె'లెలు, చం్యద్రవదన, ఆది చాల దళ ఫూర్వ 

పతీం చేసేసింది. పెధ్రాపురం మహా రొజులు గారితో కూడా 

యెత్తువేస్తే కాని తనకి తృప్తీ లేదని ఆమె నన్ను తరిమిపంపింది. 

చేను చాపలం జయించలేక పోయినాను, మరిసిపోతూ నే వచ్చాను; 

గాని పెద్దాపురం (పవేశించడం చాలా సావాసం అని అనుభవం 

అయింది. ఏమయినా ముళ్ళ కంచెల్లో బాధపడి చివరికి సవాకారం 

పొందగలి గాను ఏలినవారితో వ్రెక్క- అట అడగలి గాను. తమనో 

అన్ధాననమున్నూూ అధిష్టీించగలి గాను. తృప్పిఅయింది. న్లాసికుకున్నూ 

సఫలం ఆయింది. ఒక పిచ్చి చావ్మాడి కిది సంభవమా మహా(పభూ'? 

ఒక దరిదటేవత కిది లభ్య మేనా రాజాధిరాజా? ఇంతకంకే చేను 

కోరతగినట్టిన్నీ పొంద తగినట్టిన్నీ బహుమానం మరేం వుంది 

భూలోక బే వేం దా?) 

దీనికి మువోరా జేదో ఇాప్పదలచుకుంటూ వుండ గా “శీను మనవి 

జేసుకుంటాను” ఆంటూ అప్పలనరనీంవారాజు లేచాడు, 

మహారాజు “సిలనిప్పీంచండి” అన్నాడు 
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వడదగీం జలు 
యm 

“జంగ తంతౌ తమకి విశద మయ్యే వుంది. డాన్ని బట్టీ చూ స్తే 

తమ దర్శనం లభించడమూ, తమతో యెత్తువెయ్యగలగ డమూా 

ఇవే కంకరప్పగారికి మవా మేరువులు; కాని, వారి కళాభిజ్ఞ త”? 

“ఆదీ సంగతి, వారి కళొసంపదడ మన మందరమూ కొల్పలాడీ 

నాము, దానికీ పరిహారం చూపించవద్దూ ? ఇంతే కాక; ఏవిద్య లో 

నయినా, యేకళలో నయినా నిష్టాతు లైన వారికి వత్సవాయ వారి 

సత్కారం లేకండా వుండగాడ దన మా మూలపురుషుల శొననం, 

దానికి తప్పడం మాకు ధర్మమా, సాధ్యమా! విద్యలకు మౌ రాజ్యం 

లో అయినా అనాదరం జరగ కూడే, యిక నాదగ్గిరా ఆది జరగ 

వఅనీంది?”) | 

“నాదగ్గిర యేలేశ మాత మో కళాభిజ్ఞత వుండడం నిజమే; 

శాన ఆది చెప్పుకోతగ్గది కాదు నాయెడోల (శ్రీజొట్ల అప్పలనర 

సీ౦వారాజు బవాడ్డేరువారికి ని -ర్లేతుకంగా ప్రుత్రవాత్సల్యం కలిగి 

పోయింది. భీమవరప్రుకోట నాన్నగారు డానికి దోవాదం చేశారు, 

ఆ రసికప్రభువుల ఆదర వాత్సల్యాలే నన్ను తమ సన్నిధి చేర్చాయి 

గాని, నాశక్టినామన్థ్యాలు కాని’ 

“ఆయితే, మావయ్య గారికి ఆలా_టే ఆదర వాత్స ల్యాలు తమ 

యెడల మాత్రమే కలగ డాని కారణం?” 

ఉన్నట్లుండి విజయ రామరా జిలా అడగ్గా మందహాసం చేస్తూ 

“మరి వారి సంజేవాం తీర్చించండి”” అన్నాడు మహారాజు. 

అంజలిబంధంనోవి జయ రామరాజుని ని న్టేశిన్తూో ఆదిలోనే చారికీ 

నచ్చచెప్పుకోలేక పోయాను, ఇలా నిలవతీసి అడిగి లే యివ్వు'డేం 

ఇెప్పుకోగలనూ! కెక జగ|క్రభువులతో చర్చసాగించడం ఆను 
చితంగ అంటూ వినయ విభేయతలు కనపరి చాడుళంక్రరప్ప. 
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శ్రీపాద సు బ్రహ్మణ్యశ్త్రీ చిన్నక థలు 

అవ్యవధాన౦ం గా కనక తమ అభీష్టం సెల విప్పించండి”' 
ఆన్నాడు అప్పలనరసీంవారాొజు. 

“తప్పనిసరి కౌవడంవల్ల విన్నవించుకుంటున్నాను. ఆయితే, 

నాకొక తృప్తి లేకపోలేదు, ఆజేమిట౦టేగి ఎదటవున్నది మహా 
సము[ద మే. కాని నాచేతిలో వున్నది బుడ్డి చెంబు మా(తమే* మరి 
వకృతం, మహాప్రభూ! వేను నిరుపేదను. నిరుపేదలకు కౌనవలనినని 

కూడూ గుడానూ, వీటిలో యేలినవారు నాకొక్క... అన్న ౦మట్టుక 
పెట్టిస్తే, అ చేమహా మేరువు గా సంతోషిస్తాను” 

ఈమాట ఆ నేటప్పుడు శంకరప్ప చాలా నిరిప్పక కనపరిచాడు. 

అదిచూసి అందరూ మొగ మొగాలు చూసుపన్నారు. 

శాస్త్రీ యాజులూ *కొంపతీసి యేదో కౌస్తమాన్యంకో లేస్తారా 

యేమిటి శంకరప్ప గారి. ఆంటూ ఆదుర్దా పడిపోయారు, 
ఈధోరణి గుర్శి౦చుకో లేక మహారాజు తనశేసీ దూడగా: 

ఆప్పలనరసింహ రాజు విందాం మహాప భూ)” ఆన్నాడు, 

“మనవిచేసుకుంటున్నాను*” అం శుకరస్ప్క, మాట తఆప్పల 

నరసింహరాజు కందించి, మహా రాజుశేసి తిరి గాడు, 

“ నాయిష క్రీడ చదరంగం. దాసవల్ల నే రెమేలినవారికి నాయెడోల 

ఆదరభానంకలిగింది”” 

“చిత్తం” అన్నాడు మహారాజా, 
“కనక నా కోరిక కూడా దానికి సంబంధంగానే వుంశడం 

వుచిత౦ం”” 

“సెలవిప్పించండి'” 

“చదరం గానికి అరశేనాలుగు గదులు, మొదట; మొచటి 

గదిలో వొక వడ్డగింజ వుంపించండి, తరవాత, ెండోగదిలో 
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వచదదడదగింజ లు 
రం 

శిండు, మూపోగదిలో నాలుగు, నాలునోగదలో యెనిమిది. 

యిలాగ వెళ్ళినకొద్రీ రెట్టింపు చేయిన్తూ నాకు వడ్లగింజలు దయ 

చేయించండి మహా పభూ!”” 

ఇలాఅని శంకరప్ప వొక్క తణశెలం మవాో రా జుశేనీ 

చూశాడు, తరవాత సన్నిహితులశేసి చూశాడు, చివరికి సభఅంతా 

కలయచుూానాడు , 

కాని వొక్క-రూ తనమాట బోధపరచుకువ్నట్టు లేకపోగా 

మందహాసం చేస్తూ, కనపడీ కనపడ నట్టొకమౌాటు తల వంకిందు 

కున్నాడు, 

శాన్ర్రీకీ యాజులికీ కూడా అది బోధపడలేదు కొన్ని 

“యిందులో కూడా గొప్పచాకుర్య్ణం వుంటుంది, వుండీతీకు కుంది” 

అనుకుని, యింతలో శంకరప్ప ఫోరణి చూసీ * ఫ్రైస్!వుందోంది?” 

ఎని వొకతా “టలు! వుండజశేమోయ్ ఏ” అని న్రెకరా తలలెగర 

వేసుకుంటూ చూసుకున్నారు. 

ఆప్పటిడాకశౌ కమిలి, కమిలి, వుడికి, మాడిపోతూ ఫుండిన 

దివాన్టీ కప్పు శ్రుడంగిం జలయి తే పొర బోస్తాను పట్టుకుపో '” అనుకుని 

తల శాయ విసీలేసుకున్నాడు. 

ఉండుండి “మళ్ళీ మనం మధ్యాహ్నం కలునం కుందాం” 

ఆన్నాడు మనారా జు. 

“చిత్తం చిక్కం” అన్నాడు శంకరప్ప. 

ఇద్దరూ సింపోసనంది గారు, 

సభ అంతా ఉబ్బెత్తుగా లేచింది. 

అర్హులద గ్లిర కళ్ళతో నెలవుపుచ్చుకని మహారాజు వాస గృహో 

నికి పెళ్ళిపోయాడు. 

nar 



శ్రీపాద సు బ్ర, వ్మాణ్యశాక్త్రీ చిన్న కథలు 

3౧ 
గద్దె దిగీదిగ డంతో శే ఆప్పలనరనీంహ రాజూ, విజయరామరాజూ 

ళంకరన్సని కౌగిలించుకున్నారు. 

శాప్ర్రీ యాజులూ పొ దాభీవందన౦ చేశారు, 

ఇంతలో మూర్తీ మొదలయినవారు వచ్చి ముట్టడించేశారు. 
ఇక్క-డ యిది యిలా జరుగుతూవుండగా, సేనాధిపతివచ్చి 

కనుసన్నచేనీ, అప్పలనరసీ౦ంవా రాజుని యెడ౦గా తీనుతువిళ్ళాకు, 
ఓ చిత్త గించారా?’ 

“సలఅవిప్పించండి"? 

శ్రా నో దారు! 'దేవిడీము న్నా ఆయిపోయింది పెద్దాపురంలో 

వుండ డాని క్కూడా సెలవు లేదు” 

రరర ఆజా క్ర శ్రీ? 

“డివానీవారి విషయం సంచేవోస్పదంగా వుంది శేవలమూ 
-జీవిడీమ న్నా “కౌకఫోవచ్చు గానా” 

“శెండు పూర్తి చేయిస్తా రనుకున్నా ను” 

“జావా అనేనా తమ నిశ్చయమున్నూ్నూ ౧” 

“ఇం కాలా మెల్లి గా...” 

“నిజమే కెౌనాాానునిషికి పర్మశేయ సృహానంతా” 

“తేళ్ల మయినా వుంది టండీ?'” 

“లేదు లేదు?” 

“పత్యటీశయ్య కనపరిచిన బులంను రామగోవిందళర్మ గారిని 
కూడా యిలాగే అగారవవరిచారు కౌదుటం౦డి ఈయన?” 

బ్బ?) 

“గొట్టుముక్క_ల రామభ్యడ్రరాజు మామయ్య గారు పూసుకు) 

౧,20 



వడశగింజలు 
య 

రాకపోతే అలివేణికి డివాణంలో (పవేశం కలగనిచ్చును టండీ 

ఈయన? నృత్యం విషయంలో పెద్దాపురం రాజనభకి అది తెచ్చిన 

జ్పీరు మలేరాజసభకీ మేన ర్తి తేళలిగిందండి?” 

“జ్ఞాపకం వంది” 

“రామతీర్థం వైణికలు పరమశినశా(స్ర్రీ గామ వినీిగిపోయి ముం 

దుకీ ee క్మా_రణర ఈయన కాౌదుటండీ? వాకు బిక్క_న 

వలు చాటి వెళ్ళకపూర్వమే యేనుగు ఫీమురాజుగారు నవా 

రాజులుంగారీకి సంగతి విన్నవించి వుండకపోతే, అప్పుడు పెద్దా 

పురం సంస్థా నాని కఠ అ(పతిష్ట వచ్చి వుంజేదండీ?” 

“నిజమే”' 

“ఢిల్లీ ఆ త్తరువ ర్హకుడు షుకరల్లీఖాను, గులాలీ ఆ త్తరుసీసా 

కోటగోడకి జేసి కొట్టడానికి క్కా-రణం ఈయన కొనుటాడీ?”! 
“ఆవ్రుననవును”” 

“లాహోరువస్తాదు దళ పతిసింగు, ఇంకెవరూ న. అం 

టూ "కెలుదువ్వి తడ చరిచి మొోసంమాద చెయ్యివేసుకున్న ప్పుకు, 

యీరంకి వీరాఎ థానులు గారు జబ్బచరిచి నిలవకపోతే, పెద్చా 

పురం రాజ్యం నామరూసాలు నిలిచి వుండునుటండీ? నల్లపరొ జు 

పెంకటపతిరెజు దద్దయ్య గారు అడ్డుకున్నారు కనక సరిపోయింది. 

కాని అవభానులు గారి? ఈయన కోటలో అడుగు పెట్టకుండా 

చెయ్యా లని చూశారు కాదుటండీ$”) 
“యథా ర్థ మే”? 

6 ఆఅప్పుడదా? ఇప్పుడిదా? ము౦దేనా ఈయన బుద్ది వ్యక్రించ 

కుండా వుంటుం దని హాోమోవుందా? అయినా మహారాజులు గా 

ర607కా వ్రూప్కపట్టడం పాశణంచా?” 

బాటలో 



శ్రీపాద సుబ్రవ్మాణ్యశ్యాస్త్రీ చిన్నకథలు 

కమరు సెలవిస్పిం చింది రమేదీ కాదనను, ఈయన్ని సమర్థిం 

ఛాలేను?; కాని, ల వున్న (పావీణ్యమూ, వనూళ్ళలో వున్న 

ea ఈయన్ని కె పొడుతున్నాయి. అయితే, కళలన్నా, విద్య 

లన్నా మహా రాజులుం గారు ివికోసుకు నేటప్పుడు అవిమయాలలో 

ఈయన కలగచేసుకోకుండా వుంకే బాగుండిపోవును” 

“మహా రాబొక్కమౌాటు గట్టిగా మందలి స్తే” 

తమ కొసంబేహం అక్యానేదు ఇవాళ మహారాజు వీరభ(దావ 

తారం తా ల్చేశారు” 

“నిజంగా?” అని కనుబొమ్మ తెళర వేసు కంటూ, తల వూవుతూ 

ఆడిగాడు అప్పలనరనీంవారాజు, మహారాదో, దివాన్టీయెడల _పారి 

కూల్యం చూపించ లేడని ఆతని నమ్మకం. అంచేత యిది విశేటప్పటి 

కతనికి చాలా ఆళ్చర్యం కలిగింది 

“ఆవఫ్రగరూపం చూని నేనే జంకిపోయాను” 

“జవా చేముయినా-ా'” 

“రిమన్నా సీ. అసలు కన్నెత్తి చూడగలిగి తే నా?” 

“ఎలా జం” 

“ఈజన్మలో పోదు దివాన్టీ గారికి ఆ వుదుటు” 

“తమ కలా తోచింది” 

“తోచడ మేమిటి, మరొక రయితే యీ పాటికి వుద్యోగం 

కదలుకొనిాా'’ 

“ఆంతపని కాదు లెండి ఈయ నవల్ల'' 

“:జవేం. కాని, కొన్నాళ్ళుపొటు మొగం చూపించ లేరు?” 

“ఖే, యిందు శే సంతోషి ద్రాం ఇప్పటికి” 

ఇంతలో చల్లా జగ్గప్ప వచ్చి పిలవగా శచాధిపతి “* సెలవు 

Mah: 



వీడగింజలు 
రి 

ఆంటూ లోపలికి జెళ్ళిపోయాడు. అప్పులనరసింహరాజో ళంకరప్ప 

దగ్గిరికి బయలు చేరాడు. 

39 
అప్పటికి జాము పొద్దుంది, 

సెధ్రాపురప్పట్నం ఆంతా కోటలో వుంది. 

కోట అంతా నభొ భవనంలో వుంది 

సభ అంతటా లశ సరస్వతీ లాస్యం చేన్తున్నారు, 

ఒకవిధంగా, క్షణాలు యుగాలూ, మరోవిధంగా యుగాలు 

కకకొలూ అయిపోతున్నాయి. 

సముద్రతీరాన లాగ, ఒక వేపున తరంగకల్లోలమూ వినబడు 

తోంది. నురోవేషున గాంభీర్యమూ విరొజమాగం ఆవుతో ంది. 

ఈస్టితిలో, సభలో వున్నవారి కందరికీ యెవరికి వారికే మనస్సు 
గుబగుబలాడిపో యింది 

ఉ త్తరక్షణంలో చల్లా జగ్గ ప్ప ద్వారంలో అడుగు పెట్టాడు, 

అత గాల్జి చూసి చోఫుదారులు బరాబరులు చేశారు. 

ఆ సందట్లో వే[త్రహాస్తులు (పవేశించారు. 

ఉప్పాడ జరీవస్తాంలూ, "కాళ్ళీర దుళ్శాలువులూ, నీంవాతలాటం 

మురుగులూ, భుజబందులూ, కెంపుల కంఠమాలా, మకరకుండ 

లాలూ, బరగారప్రు గోవతాడూ, రవ్వల వుంగరాలూ ధరించి, 

నడికట్టున కందనోలి కటారితో, అపరమన్ముధు డయిహోయిగత్తడి. 
రాల శంకరప్ప వెయి పటుకుని, అిండువక)లా గబెతలు విం 

జామరలు ఫీనండ న శ్యశ కం వహించి మరొక తే రజల 
అడుగులు వేసుకుంటూ అనుసరిన్తూ వుండగా, వాళ్ళ కనక, 

సాక్షాత్తూ (శీమన్నా రాయణమూ ర్రిలాగ భానీస్తూ మహారాజు 

విజయంచేళాడు, 

౧953 



శ్రీపొద సు బ్రహ్మణ్యశా క్రీ చిన్నకథలు 

వెంటనే సభ్యు లందరూ పుబ్బెత్తుగా లేచి నుంచున్నారు, 

ఈ అడావుడిలో, దంతఫుబలమూ, దంతప్పవిచేసిన చదరంగం 

బల్లా పట్టుకుని విరిబోణీ, రత్నఖచితమైన చర్యదవోసం పట్టుకుని 

రంగ నాయికా దచ్చారుః 

తరవాత, షరొబు అనుసరిస్తూ వుండ గా, సేనాధిపతి వచ్చాడు 

అప్పటి కప్పుడే మహారాజు శంకరప్పతో నీంహాసనం అలంక 

రించాడు, 

ఆనన్ని వేళం, నూర్యశందు లిద్దరూ ఒక్క-మా కే ఒక్క. 

చోపే వుదయించిన ట్టుంది. 

సభ అంతటా ఒక విలక్షణ తేజ. స్పావరిం చినట్టూ ఆయిం౦దిః 

చాంతో, సోత్సాహులై సభ్యు అందరూ కూచోగా, వదిక్తు లె 

వందిమాగధు లొక్క_ గడియసేఫు వైవారాలు చేసీ వూసరిల్లారు 

x * x 

“ఏమి లెక్క తేలిండా?” అని అడిగాడు మహారాజు 

“చిత్తం, తేలింది మహాప్రభూ! అయితే వారి కోరిక తీర్చా 

లంటే పెద్దాపురం రాజ్యంలో నే "“కెదు, (తలింగ బేశం అంతటా 

వరెసగా నూరుసంవత్స రాలు పండిన ధాన్యం అయినా చాలదు?” 

అంటూ షరాబు కాగితం మహారాజు కందించాడు, 

“అయ్యా!” అని చకితు డైపోయోడు మహారాజు. 

శంకరప్ప యేమో యెరగనట్టు చల్లగా మొగం వంచుకున్నాడు, 

విజయరామరాజు నేను మనవి శసికున్నాను కామూ”, 

అన్నట్టు అప్పల నరసింహరాజు శేసి చూశాొకు, 

శా స్రీ యాజులూ విజయగర్వం (పకటించు కున్నారు. 

తరవాత, నక్క తీణం ఆలో చించి మవోరా జందుకున్నాడు. 

గర 



వడగి౦ంజలు 
యm 

“న్గంకరప్ప గారూ! 

“చి త్రం మవో[పభూ!”” 

“వడగింజలతో కూడా న న్నోడించేశారు తమరు” 

గతము రంతమాట సెలవిపష్పించడం౦---)*” 

“ఇజీమంత మాటా? ఆటలో తమ శెంతవారో మాటలో 

అయినా నే నంతవాణ్ణి -కాలేకపోయాను. అయితే, వత్సవాయి 
వారిలో నేటివరకూ అడితప్పినవారు లేరు; కనక తమరు కోరిన 

ఛా న్యానికిబదులుమా రా జ్య మే సమర్సించుకుంటు న్నా నుస్వీ క రించండి” 

ఇది విని సభ్యులు స్త ప్ అయిపోయారు, 

“ధర్మమా వగ తపము అంటూ మోడ్సకేలితో నయు డై 

నాడు శంకరప్ప, 

“ఏమీ, యెందుకు కౌదూ?” 

“నేను పుట్టినవ్రూరే తూర్పూ పడమరా యెరగ నే నా సంసారం 

నిర్వహించుకోడ మే నాకో శేతకౌడే, నేనీ విశాలరాజ్యం యేమి 

చేనుకోనూ?'’ 

“తను రది యమయినసా చేసుకోండి, నేను మాట అనేళాను. 

అది జరిగితీరవల సీం చే?” 

““వుమ్మేలినవారి మాట వరహాలమూ కే, అది చెలామణీ అయి 

పోవలసిందే, అయితే, తమరు చెల్లించవలసింది నాకు దయచేసిన 

మాటే గాని మరోమాట శెదు మవోాపభూ!?” 

“సేను మాట మార్చలేటే?” 

ఉమా ర్చించారు జగ(త్పభూ!”” 

ఉలిక్కి పడి 66 నిజ్ఞవ్వూ 1)" అన్నట్టు అప్పలనర సింహూరాబుకేసీ 

చూశాడు వవారాజు, 

గలే 



శ్రీపౌద ను బ్రహృణ్యశా (స్రీ చిన్నకథలు 

“అవు” ననృట్లు మొదట మహారాజుకి మందహాసం అందించి, 

అస్పలనరసింవారాొజు, తరవాత శంకరప్పశేసీ చూసీ “సెలవిప్పిం 

చండి?” అన్నాడు, 

“జగ త్ర భువులు నాకు వాగ్గానం చేసింది రాజ్యంలో వ్హండూ 

కున్నది రమేదయినా సరే అన శొెని, రాజ్యానికి రాజ్యమే కెదు)” 

ఆని శంకరప్స అప్పలనరసింహ రాజుతో అన్నాడు, 

అది విని మవోరాబు వి_భాంతు డైనాడు. 

“ఆదీ సంగతి, శంక రప్ప గారు సర్వతో ముఖ (పజ్ఞావంతులు, 

ఇక వారి దగ్గిర చాతు శ్యానికీ, జూచిత్యానికీ కొదవ ఠొలా వుం 

టుందీ?”” అని మహారాజుతో విన్నవించి, ఆప్పలనరసింహరాజు, 

శంకరప్పని చూనీ “కనక తమ వాంఛితౌ ధం రకేమిటో సెల 

విప్పించండి'” అన్నాడు. 

పెంట నే శంకరస్పు “ఒక (బావ్నా?" కుటుంబం సుఖంగా 

జీవించడానికి చాలినంత వృత్తి దయచేయిస్తే నాక టే మహామేగువు 
జగ(త్పభూా!'” ఆన్నాడు. 

ఇది వీని రాజబంధువులూ రాజఫురుషులూ తేరుకున్నారు, 

ఆప్పలనరసింవా రాజూ, విజయ రావురాజూ ఆడి కాడా గుర్తించి 

చకితు లై నారు, 

సభ్యు లందళూ ఒక చివరినుం చి మరొక చివరికి విసరబజ్ఞ టయి 

పోయారు, 

ముఖ్య౦-గా శా ప్రీ యయోజులూ నిరుత్సావా పడిపోయారు. 

మహారాజు నభ అంతా ౪లయచూశాడు, ఆందరి యింగితమూ 

గు రించాడు, 
అమీ / | | 

శంకరవ్చ వేసిన యెత్తుకూడా గమనించి *ళంక రపు గారూ! 

అంటూ మెల్లిగా అందుకున్నాడు. 

M౧IG 



నడగింజలు 
a) 

“జేను అశోక కళలలోనూ, అనేక శాస్తా9లలోనూ ఆరితేరిన 

ఆఅ నేకమందిని సందర్శించి, వారి జైనుష్యం (గ్రహించి ఆనందించి 

వున్నాను; కాని తేమలాగ నాకు పార వ5థ్యం కలిగించినవారు 

లేరు. తమ వైడువ్యం సర్వనోముఖం గా వుంది తమ సాన్నిధ్యం 

నా కనేకవిధాల వు లేజన౦ కలిగిస్తోంది” 

శంకరప్ప నము డెనాడ. 

“మసి సకృతం. ఒజకపరివా డొ? సంవత్సరం కిందట యీ 

బలమూ, యీబల్లా తయారుచేసుకు; వచ్చాడు. ఇంతటి పనివాడి 

తనం నే నిదివర ఇప్పుడూ చూడలేదు, యో చించగాా యివి తమ 

కోసమే నిర్జేశించబడ్డ వా అనిపిస్తోంది కనక తను రివి వుపయో 

గించండిి”” 

శంకరప్ప అవి అందుకుని, కళ్ళకద్దుకు న్నాడు. 

మరిన్నీ, చదరంగం బుద్ధిబలాిక సంబంధించిన జే అయినా, 

ఆందులో యుద్ధ తంత్రం అంతా నిగూఢంగా వు౦ది, అ అటలో 

నిపుణు లైనవాగు సేనాధిపత్యాని కర్ణులు. నేనాధిపతికి చందహానం 

(పధానవస్తువు కనన, నల్ల చెకువు దగ్గిర పందిని పొడి చినప్పుడు 

తమగు కనసర చిన భర్య సావాసాలూ, శూరత్యమూ తమ అర్హ 

నను వెల్లడించాయి కసక్ సూూ తమరు యీ చంద్రహాసం కూడా 

వినియో గిం చండి 

శంకరప్ప అదికూడా అందుకుని కళ్ళకద్దు కున్నాడు. 

తరవాత నేక్కక్షణం నూరుకుని “శంకరస్పగారూా!” ఆం 

సంబోధించాడు మహారాజు, 

“చిత్తం మహా(పభూ!”’ 

“శ్రమ కోరిక తీర్పలేక పోయాను” 

maf 



శ్రీపాద నుబ ట్ర వ్మాణ్యశా స్రీ చిన్నకథలు 

“తను రలా నెలవిప్పించవద్దు,.. నేను వడ్డగింజల. కోరిక వుప 

సంహరించుకు న్నా ను మహా(పభూ. వృ ల్లిమాత్ర మే”) 

“అదెంత పెద్దదో యిదంత చిన్నది. ఆ౦డూ నాళ క్లికి ఆశీ 
కాలే. "కాగా, నేను తకు కోరిక తీర్చలేక పోవడమే మిగిలింది. ఇక 

మధ్య మార్గం తొక్క_క తప్పుదు. మారాజ్యంలో కుని” ఆని, 
వొక(గామం వుండడమూ, ఇలాంటి టైషమ్యం యేర్చ డప్పుడు, 

మహామహులనుకాణా నాడెక్కి_౦ంచడానికిి దాన్ని ఫురస్యారించు. 
కుని స్రైళ ధర్మసూత్రం యేర్సడి వుండడమూ తమరు వినే వుంటారు 
దాన్నిపట్టి, తమరు మొదట కోరిన వడ్గగింజలూ కాక్క తరవాత 

కోరిన వృ్తీ కొక, నేను తమకి సర్వలవషీణసంపన్న మెన నెక 

సర్వా(గవహోరం సమర్శ్చించుకుం౦ంటు న్నా ను” 

శంకరప్ప, మొదట నము డై అంజలిబంధంతో ఆమాట అందు 

కుని తరవాత “పలినవారి నిర్ణయం, మహొ దార్యలక్నర్ణంగా నే 

కాక ళా శ్రుసమ్మతంగా కూడా వుంది. ఏమంకే? క్షత్రియ కుమారు 

డికి విశాల సామౌాజ్యం యలాంటివో, (బౌహ్మణకు నూరుడికి సర్వా 

(గహారం అలాంటిది కనక మవో[పసాద౦ మహ్మాపభూ!'” అంటూ 

బాలా ఆనందించాడు. 

దీనిమోద అప్పలనరసీంహరా జేదో ఆందా మని లేవబోతూ 

వుండగా, మహారాజు ఇంగితం కని పెట్టి, షశాటు లేచి నుంచున్నాడు. 

“పఏలినవారు, శంకరప్పశారికి అందోళి కాది పరివారం యేర్చా 

టు చేయించారు. వోరికోనం మన పట్నంలో వొక దివ్యభవంత్రి 

ఘా డా నిశ్చేశించి సర్వ సిద్ధంగా వుంపించారుః 

నభ వుశ్సావాతరంగిత అయిపోయింది. 

“మరిన్నీ, ఏలినవారిక్సి శంకరప్పగారి దర్శనం కొనడానికి 

క పరో 



వయథడగిం౦ం జలు 
యం 

హేతుభాతురాలు పెద్దమ్మ గారు కవక్క అ మొక్కి నూటపవహాన 
రూపాయల బహుమాగమా సాలీనా నాలుగుకులక పుట భావ్యం 

బరెశమూ ధెమే ర్పాటయిందడి”” 

ఉష విని “ధన్యుణ్ణి, ధన్యుణ్ణి” అంటూ చేశులు యొగగవేసు 

శువటూ వు చ్చెన్యరంతో పలి కాడు ఛళఈంకరప్పృ. 

(6 విను గారి ద్యారా యేర్పడిన హేపేవు కెర్యరూవం 

కాల్చడానికి సాధ౫భూతుబు కొం పల్ల రావు ఖా నీ, గారూ, చియు 

కూరి వెంకప్ప యాజాయుగారూనూ,. కనక, నారి కిద్ద రికీ చెరొళ్త 

నూటపదవీశ గు రూపాయలూ బహుమూనించాకు ఏలిన నారు” 

శాస్త్రీ, యాణాలూ లేచి, నయు లెనారు. 

శంక రప్ప నారికేసె త్రరిగి మోశ్చు కేలి ఫే నము డనాకు, 

మహారాజు శంక్రరప్పచెసి చూశాడు. 

వెంటనే శంకరప్ప “ఒక్క_నునవి” అన్నాడు, 

“సిల విప్పించండి” 

“ఈనా అభ్యుదయాగికి శ్రీదొట ఆప్పలనరనీంహారౌొ జు బవాద్ద రు 

వారూ, (శీ భీనువరపుకోట నాన్న గారూ”) 

మాట నగ౦లో ఆందుకు్కుు మహారాజు “మేమే వారూ, వానే 

మేమూానూ* ఇంతా వారి యేర్హాటే, తమ వ్రు ద్రేళం యి ౨ కా 

సమేమిటీ?”” అని అడీ గాడు. 

“అంతే అంతే మళేమో లేదు మహా(పభూ! శంకరప్పు సర్వాం 

Anom సత్క-రించబ్య్జగాడు “జగత్సభూ!” అని, ళం: రవ, 
మాటిమాటికీ నార అంజలిబంధంతో ని రైశిస్తూ చ _టిపిల్లాడి లాగ 

ఆనంద పారనశ్యం అనుభవించి, ఒక్క- గడియ సేఫు నిరర్షళ్ బూ? 

క 

వ. 



శ్రీ పొద సు బ్ర వ్మాణ్యశా స్త్రీ చిన్న కథలు" 

టీతో తేన (వస్తావచాశర్యం కూడా చూపిం చి, అందర్నీ సంతోష 
జా 

విహ్యలులను చేశాడు. 

క్ 

గంకరప్ప అలా న్రూగుకున్నాడు. 

అంతే. 

వెంట ే సమ్మోహ నా స్త్రృంయొగ్క- పుంఖధ్యని భాగ యిలా 

ఫుపొ:. గం వీసవ చ్చిందిః 

దా న్ను జ్లీనింపచేనూ మదెల గాడు చాటువేగాడు, 
జ వీ (ఎ 

ట్ ప్రవ భానం గానే తౌభాలు శ ర్రించాయి* 

కన్నునూసీ చెరిచాటప్పుటికి యెగిరినళ్చి, అలివేణి, “సా” అం 

టూ పతాక వా స్తంనో నృత్యం (సొర౧భించింది. సభ్యులలో, 

అలివేణి నృత్యం అనేకమాట్లు చూసిన్నీ, వోహో ఆని (పశంసిం 
౧౧ 

చీనీ త పి యెరగంనారు కొందరు. ౨ “లి 
6 సాటికి వుళ్ళీ నేడు” అంటూ చారెడేసీ కళ్ళు చేసుకున్న ఇ "గు 

కోంసి రు. 

“యది మన కళ్ళబకుతుందా?” ౪) తపస్సు చేస్తున్నవారు 

కొందరు... 

మొత్తానికి వారందరూ కళ్ళప్పగించి వూరును న్నారు, 

జుంతేటిత్ో వ్రూరుకోక “చెల్లాయి యివాళ వొళ్ళు మారిచిపో 

తుంది” అనుకున్నాడు శాస్త్ర 

“అఆ గహారీకు లెన ళంకరప్పగాకి జెభవాలకు మొదలు” అను 
ర చ 

కున్నాడు యా జులు, 

౧8౧ 
















